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pode mudar. En política lingüís-
tica, hai un Plan de Normaliza-
ción que se aprobou cando o PP
tiña maioría absoluta e que
apoiaron tanto PSOE como
BNG. Supuxo un impulso im-
portante para o galego no que
todos estabamos de acordo. O
problema é que despois se apro-
bou o Decreto do ensino que, en
opinión de moita xente, rachou
ese consenso e supoñía non res-
pectar a liberdade para decidir a
lingua en que querían que esco-
larizasen os seus fillos. É perfec-
tamente compatíbel manter o
Plan de Normalización, que é
un impulso importante. Tan
malo sería prexudicar o galego
como o castelán, trátase de dar-
lle liberdade á xente.
PPoorrqquuee  aaccuuddiiuu  áá  pprrootteessttaa  ddee
GGaalliicciiaa  BBiilliinnggüüee??
A presenza na manifestación de
Galicia Bilingüe, en fin, explícase
porque nós cremos na liberda-
de para que cadaquén use en

Galicia a lingua que queira.
MMaaiiss  nnoo  sseeuu  bblloogg,,  ccaannddoo  eexxppllii--
ccaa  aa  aassiisstteenncciiaa  aa  eessaa  pprrootteessttaa,,
ttaamméénn  mmaarrccaa  aallgguunnhhaass  ddiissttaann--
cciiaass......
Houbo algún intento de dicir
que Galicia Bilingüe é o PP
eran a mesma cousa. Nin moi-
tísimo menos. Eles falan dun
gran... dun conflito declarado
xa entre as dúas linguas e nós
falamos dun perigo, que pode
chegar se non se ten claro que a
liberdade é fundamental. A no-
sa premisa fundamental será a
liberdade para falar as dúas lin-
guas e dende logo tampouco
imos pór o castelán por enci-
ma do galego. Insisto, respec-
tar as dúas linguas e a liberda-
de lingüística en Galicia.
QQuuee  vvaaii  ppaassaarr  ccooaass  GGaalleessccoollaass??
O importante é que haxa cen-
tros nos que os pais poidan
deixar os fillos e conciliar a vida
laboral e a familiar. É dicir, a
xente o que quere ter é prazas
de gardería. Nós denunciamos
que se fixo moita propaganda,
que se perdeu demasiado tem-
po en intentar darlle un conti-
do ideolóxico ao que ao final
son garderías. Fixéronse moi-
tas menos prazas das que se
anunciaran con propaganda.
Nós o que queremos é que ha-
xa prazas de gardería, pero que
a ideoloxía non teña nada que
ver con eses centros. Que fun-
cionen ben, que presten servi-
zos e non perder o tempo en
discusións. A día de hoxe nin-
guén sabe cantas prazas hai re-
almente.
DDaaqquueellaa  nnoonn  aass  vvaann  ppeecchhaarr??
Non, non. Eses centros están
feitos e teñen que seguir a fun-
cionar. Outra cousa é que haxa
que cambiar a filosofía de fun-
cionamento nas cousas que se-
xan necesarias.

Manuel Vilas
O gran gañador do 1 de marzo,
tras Núñez Feixóo, foi Alfonso
Rueda, o cerebro da campaña
conservadora e man dereita do
próximo presidente da Xunta.
Nesta entrevista debulla os
plans do PP para as galescolas,
a lingua, a fusión de varias con-
sellarías e, mesmo, para a refor-
ma do Estatuto.
SSaabbeenn  qquuee  ccoonnsseellllaarrííaass  vvaann  ffuu--
ssiioonnaarr  nneessaa  aannuunncciiaaddaa  rreedduu--
cciióónn  aa  ddeezz  ddeeppaarrttaammeennttooss??
Imos facer un goberno máis pe-
queno, con menos burocracia e
menos gastos de funcionamen-
to. Hai consellarías que se po-
den concentrar claramente. Por
exemplo, a de Política Territorial
e a de Medio Ambiente. Nestes
catro anos vivimos moitísimas
liortas entre diferentes consella-
rías por problemas de compe-
tencias, case enfrontamentos
persoais e, ao final, non se lle so-
lucionaban os problemas á xen-

te. Tamén prometemos en
campaña a Consellaría do Mar,
agora a xente do mar ten que
acudir a varias departamentos...
IInnssiissttiirroonn  nnaass  ccrrííttiiccaass  áá  ppoollííttiiccaa
lliinnggüüííssttiiccaa  ddoo  bbiippaarrttiittoo..  QQuuee
ppooddee  eessppeerraarr  aa  cciiddaaddaannííaa  ddaa
ssúúaa  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
Hai que gobernar para todos. O
1M votounos moita xente que
era votante do PP, pero tamén
outra xente que nunca nos vota-
ra. Deunos un voto de confianza
que xa vimos que en catro anos

Alfonso Rueda, número dous do PP

‘Seguimos estando de acordo
co Plan de Normalización’

2.
O  NOVO GOBERNO
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UUnn  tteemmaa  ccllaavvee  nnoo  nnoovvoo  PPaarrllaa--
mmeennttoo  sseerráá  aa  rreeffoorrmmaa  ddoo  EEssttaa--
ttuuttoo..  EEssttáá  oo  PPPPddeeGG  ddiissppoossttoo  aa
rreeffoorrmmaalloo  ee  eenn  qquuee  tteerrmmooss??
Sempre estivemos. Cando ne-
gociamos e non frutificou,
houbo un acordo do PSOE e
do BNG para botarlle as culpas
ao PP, que non as tiña. Nós
queriamos un Estatuto dentro
da Constitución. O máis im-
portante non era como lle cha-
mar a Galicia, a reforma do Es-
tatuto ten que valer para me-
llorar a vida dos galegos; para
ter máis competencias, servi-

zos e financiamento. Se a re-
forma do Estatuto se planea
neses termos, non vai haber
problema. Pero que sexa unha
reforma útil e non se condicio-
ne todo a como se chama ou
deixa de chamar Galicia. Para
iso está a Constitución.
EE  oo  ssttaattuuss  ddee  nnaacciióónn??

A Constitución resolve ese te-
ma e imos seguir sen aceptar
calquera cousa que se planee
fóra dela. E calquera cousa,
dentro da Constitución, que
sirva para que Galicia medre,
imos ser os primeiros en
apoiala. Non se pode renun-
ciar nunca a máis competen-
cias e máis autogoberno. Foi
Touriño quen dixo, despois da
primeira negociación, que a
reforma do Estatuto era un te-
ma que non tocaba, supoño
que por non ter máis liortas co
socio do goberno.�

‘Non renunciaremos a máis
competencias nin a máis autogoberno’

’’Estamos preparados
para reformar o Estatuto,
dentro da Constitución”

’’Non somos o mesmo
que Galicia Bilingüe”

’’Baltar vai deixar a política
tal e como prometeu”

>>>
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A MARCHA DE BALTAR.

UUnnhhaa  ccuueessttiióónn  ssoobbrree  aa  vviiddaa  iinn--
tteerrnnaa  ddoo  ppaarrttiiddoo..  OO  PPPPddeeGG  vvaaii
aacceeppttaarr  aa  mmaarrcchhaa  ddee  BBaallttaarr??
Baltar xa dixo antes das eleccións
que ía retirarse da política con
Feixóo de presidente da Xunta.
Feixóo é presidente e el vai deixar
a política. Agora tócanos o Con-
greso do PPdeG, que aprazamos
até despois das eleccións, e des-
pois os catro congresos provin-
ciais. De aí virá a renovación de
Ourense. Baltar foi o primeiro
que anunciou a marcha antes
das eleccións e agora corrobo-
rao. O único que teño que dicir é
que cumpre a palabra.
VVoosstteeddee  pprreeffiirree  sseerr  ddeeppuuttaaddoo
oouu  aassuummiirr  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess
ccoommoo  ccoonnsseelllleeiirroo??
Sempre dixen que a min me
gustaría ser deputado, é a pri-
meira vez que vou entrar no
Parlamento... A partir de aí, ás
veces soa tópico, pero estarei
onde diga o partido. Pasei aquí
[na secretaría de organización
do PPdeG] tres anos que foron
duros porque todo estaba por
facer. Logramos  algunhas cou-
sas que se traduciron o 1M. Es-
tou encantado co posto que te-
ño, se sigo aquí, adiante, por-
que se poden facer moitas cou-
sas, e se hai que cambiar, pois
cambiaría. Pero a día de hoxe,
Feixóo non falou comigo nin
do meu futuro nin do de nin-
guén. Esas cousas empezarán a
falarse a partir de agora.�
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FALAN DE
ECONOMÍA?

‘A xente deunos un voto
de confianza que xa

vimos que en catro anos po-
de mudar”, di o dirixente po-
pular, Alfonso Rueda, na en-
trevista que acompaña. A
frase pode servir de mensaxe
en positivo para unha oposi-
ción que, a esta hora, se ato-
pa loxicamente deprimida e
sen saber por onde tirar. 

Rueda, que se mostra lú-
cido nas respostas e tamén
dialogante, sabe que a crise é
o guindastre que empurrou
o PP á Xunta, dunha forma
difícil de prever hai só seis
meses. Esa mesma crise, con
tendencia a agravarse, pode
ser tamén a que poña en difi-
cultades a Feixóo se defrau-
da as espectativas. Polo de
pronto, as primeiras iniciati-
vas de goberno anunciadas
resultan sorprendentes. Fei-
xóo non parece preocupado
pola economía senón pola
lingua. A maioría das súas
declaracións van nesa liña.
En segundo termo fala de
desmantelar a rede de asis-
tencia social, amén de revi-
sar o concurso eólico. Tráta-
se, nos tres ámbitos, de qui-
tar, desmantelar ou frear.
Nada en positivo. En todo
caso, é demasiado pronto
para saber se a nova Xunta se
inclinará pola opción da ide-
oloxía, esporeada e vixiada
por Pedro J. e Losantos, ou se
escollerá vías máis prácticas.
Tamén falaron, Rueda e Fei-
xóo, de reducir a administra-
ción e de privatizar servizos.
Estariamos ante a escolla
dunha opción neoliberal
que os propios Estados Uni-
dos están a abandonar a to-
da presa. 

A nova Xunta deberá ca-
pear ademais cun máis que
previsíbel recorte do finan-
ciamento autonómico. Ha-
berá menos torta para repar-
tir. ¿Será a necesidade a que
converta os novos gober-
nantes en partidarios acérri-
mos da autonomía, como xa
sucedeu outras veces ou
aceptarán submisos un re-
corte tras outro, dándolle as
costas a boa parte do seu
electorado?�

anosaterra

’’editorial

VVoosstteeddee  ffooii  oo  ddiirreeccttoorr  ddaa  ccaamm--
ppaaññaa..  CCaall  ffooii  aa  ccllaavvee??
Dende o principio dixemos
que non fariamos unha cam-
paña de moito investimento,
porque non tiñamos os cartos.
Pero é a terceira campaña que
me toca como secretario xeral
e nunca vin unha mobilización
dos militantes coma nesta, es-
pecialmente nas cidades. Te-
mos moitos militantes, as cam-
pañas non se gañan en 15 días,
quen o pense así equivócase. É
unha cuestión de catro anos. 
EEssppeerraabbaann  eessttee  rreessuullttaaddoo??  OO
pprrooppiioo  FFeeiixxóóoo  ssiinnaallaabbaa  nnuunnhhaa

eennttrreevviissttaa  eenn  AANNTT  TTVV  qquuee  pprree--
vvííaa  3377  oouu  3388  ddeeppuuttaaddooss......
É un resultado magnífico. Co-
mo todos os partidos, tiñamos
enquisas internas. O que nos
dicían era que a maioría [38
deputados] era posíbel, non
había ningún motivo para non
crer que se podía acadar. Ta-
mén é certo que nos dicían
que estaba moi difícil. Na últi-
ma semana de campaña, can-
da faltaban oito ou nove días,
xa empecei a pensar que o re-
sultado ía ser magnífico.
VVaann  ppeerrddeerr  eessee  eessccaannoo  eenn
OOuurreennssee  eenn  ddiissppuuttaa  ccoo  PPSSOOEE

ppoolloo  vvoottoo  eemmiiggrraannttee??
Haberá que velo. A nosa xente
na emigración dime que fixe-
ron un traballo magnífico e que
van vir moitos votos. Pero a
verdade é que está difícil. Hai
que sacar un resultado moi bo,
pero non perdo as esperanzas
de poder conservalo ao final.
UUnnhhaa  ddaass  ccllaavveess  ffooii  aa  ddaass  pprroo--
mmeessaass  ddee  aauusstteerriiddaaddee  ffrroonnttee
aaoo  ssuuppoossttoo  mmaallggaassttoo  ddoo  bbii--
ppaarrttiittoo......
Non sei se o tema da austeri-
dade desgastou ou non ao bi-
partito, pero todo o que se di-
xo eran datos certos, era moi

fácil contrarrestalos senón o
fosen. Pero como sabían que
era verdade, callou na xente
que había un goberno que
malgastaba. Fixemos bandei-
ra da austeridade porque non
corresponde outra cousa, su-
bindo os datos do paro e tal
como está a situación. Supo-
ño que por desgraza aínda vai
ser peor, porque estamos me-
tidos nunha crise económica.
O primeiro é loitar contra ela
con austeridade, non se pode
pedirlle á xente que se aperte o
cinto cando o goberno non o
está a facer.�

‘As campañas non se gañan en 15 días’

>>>
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DIMITE O SUBDELEGADO
DO GOBERNO EN LUGO

Ante as acusacións verquidas
sobre a súa relación cunha in-
vestigación xudicial polo so-
bresemento ilegal de multas
de tráfico, o subdelegado do
Goberno español en Lugo, Xe-
sús Otero, presentou a dimi-
sión ante o Ministerio de Ad-
ministracións Públicas o pa-
sado venres, 6 de marzo. Ote-
ro, que ocupaba o cargo desde
xullo do 2004, deberá declarar

instalar unha planta acuícola
no Cabo Touriñán, malia es-
tar situado nun espazo prote-
xido, se hai algunha iniciativa
empresarial interesada. “A
Rede Natura non o prohibe
todo”, xustificábase Negreira,
quen engadía que o seu parti-
do pretende promover a ins-
talación da piscifactoría que
Pescanova quería instalar na
zona, á que o bipartito se opu-
xo. Adega cualificou a inten-
ción dos populares de “grave
atentado contra o patrimonio

POLÉMICA PARA O TRASPASO
DE PODERES

Cinco días despois das elec-
cións, Alberte Núñez Feixóo
urxiu a Emilio Pérez Touriño a
que axilizase o “traspaso res-
ponsábel e ordenado” no cam-
bio de Goberno. Segundo Fei-
xóo, ante a crise “requírese a
maior rapidez” porque “a xen-
te non pode esperar durante
un mes e medio”. A Touriño
este “recordatorio” pareceulle
“innecesario e improcedente”.
O socialista aseguroulle ao pre-
sidente do PPdeG que o relevo
en San Caetano “en nada se
parecerá ao procedemento se-
guido polo Goberno anterior,
que durante o período de fun-
cións adoptou múltiples e rele-
vantes acordos”. Nesta liña, o
ex líder do PsdeG lembrou a
concesión de licenzas para a
televisión e a sinatura dunha
asistencia técnica a unha em-
presa “da que a irmá de Feixóo
era alta executiva”.�

TOURIÑO ABANDONARÁ
O PARLAMENTO

O pasado 4 de marzo, Emilio
Pérez Touriño, que presentara
dous días antes a súa renuncia
como secretario xeral do PS-
deG, asegurou que tomará po-
sesión da súa acta de deputado
no pleno de constitución do no-
vo Parlamento o 1 de abril. Con
todo, o socialista trasladoulle á
dirección do partido que a súa
intención é renunciar ao esca-
no tras o debate de investidura.
“Touriño debe estar na foto da
sesión de traspaso”, apuntaron
fontes do PSdeG. “Trátase dun-
ha escenificación de apoio ao
Grupo Parlamentario Socialis-
ta”, engadiron.�

como imputado despois de
que o ex xefe provincial de
Tráfico, Xulio González, ase-
gurase que recibiu orde direc-
ta do subdelegado para anular
multas.�

O PP QUERE UNHA PLANTA
ACUÍCOLA EN TOURIÑÁN

Tanto o presidente do PPdeG
da Coruña, Carlos Negreira,
como o futuro presidente do
Executivo, Alberte Núñez Fei-
xóo, abriron a posibilidade de

natural”. A asociación ecolo-
xista lembrou que o Cabo
Touriñán se recolle na Rede
Natura “aprobada durante a
era de Fraga e que ten a dubi-
dosa honra de ser a máis cati-
va de todo o Estado español,
agás Melilla”.�

COMO ORGANIZARÁ FEIXÓO
AS ESCOLAS?

O máximo dirixente do PPdeG
reiterou o pasado día 5 que
instaurará desde o primeiro
curso a liberdade na elección
da lingua vehicular por parte
de pais e alumnos. Feixóo, que
confesou estar máis preocu-
pado polo nivel de coñece-
mento de inglés nas aulas que
do galego, admitiu que a se-
gregación de alumnos non é
do seu agrado. O presidente
do PPdeG recoñeceu que o
cumprimento do seu progra-
ma, baseado nas esixencias de
Galicia Bilingüe, obrigará a
que moitos centros dobren o
número de aulas e profesores.
Este desdobramento suporá,
segundo as estimacións de
Feixóo, un incremento de en-
tre o 20 e o 30 por cento do
profesorado ou o traslado de
alumnos, sobre todo no rural.

A través do secretario de Or-
ganización, Alberte Ansede, o
BNG criticou as “medidas des-
tinadas a que os nenos galegos
non aprendan a lingua pro-
pia”. Os nacionalistas ven “in-
viábel economicamente” a
proposta de Feixóo. Como
pensa Feixóo organizar os co-
lexios?, preguntouse Ansede.�

GALIZA.4. ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

>>>

ASEMANA María Obelleiro

BEIRAS AVOGA
POLA ‘REFUNDACIÓN’ DO BNG

“Hai que poñer os cargos a
disposición. É un exercicio de
saúde democrática indispen-
sábel”. Con estas verbas, o ex
portavoz nacional do BNG,
Xosé Manuel Beiras, regresa-
ba á escena política o pasado
mércores, 4 de marzo, dous
días despois da reunión da
Executiva do BNG, á que o lí-
der do Encontro Irmandiño
non asistiu. Nunha rolda de
prensa e acompañado por
Martiño Noriega, Cristina
Amor, Xosé Constenla e Con-
cha Trigo, que forman parte
do Consello Nacional, Beiras
pediu a dimisión da cúpula da
organización, con Anxo Quin-
tana á cabeza, e instou a for-
mación a convocar “xa” unha
Asemblea Nacional na que se
lle dea “voz a toda a militan-

cia”. Logo de matizar que o
Encontro Irmandiño “non
quere guerras civís internas”,
avogou pola “refundación”.

Beiras tamén tivo palabras
para o PPdeG, “por non cha-
marlle a santa mafia”. O nacio-

nalista laiouse de que o electo-
rado lle “devolvese” o goberno
“aos que semidestruíron o pa-
ís”. Tamén se referiu aos popu-
larescomo “os encargados de
levar” a Galiza “á era de Fraga”,
“ao franquismo sen Franco”.�

FEIXÓO ELIXE O C6
CANDO SE DESCOBRE QUE
CITROËN LLE DEU UN COCHE

O futuro presidente da Xunta
decantouse por un modelo
de Citroën que se fabrica en
Francia, un C6, cuxo custo
sen blindaxe supera os 60.000
euros. Se cumprise a súa pro-
mesa electoral e elixise un dos
coches que se elaboran na fá-
brica de Vigo “como sinal de
austeridade”, caso do C4 Pi-
casso, que admite blindaxe,
Feixóo aforraríalle á Xunta
máis da metade do que custa
o vehículo.

A elección do C6, o mesmo
modelo que utiliza o presi-
dente francés, Nicolás Sar-
kozy, deuse a coñecer a mes-
ma semana na que se descu-

briu que a fábrica de PSA Peu-
geot Citroën de Vigo lle cedeu
a Feixóo un Peugeot 607 de
balde, o mesmo que empre-
gan boa parte dos ministros,
desde que foi elixido presi-
dente do PPdeG, no 2006.

“De que parte se vai pór

cando se presente un ERE?”,
preguntouse o portavoz do
BNG no Parlamento, Carlos
Aymerich. “Un político debe
aceptar agasallos?”, pregun-
touse tamén o nacionalista,
quen engadiu que “ao pare-
cer” Feixóo non pagou im-

postos por utilizar o coche.
Aymerich insinuou que o pre-
sidente dos populares incum-
priu o Réxime de Incompati-
bilidade dos deputados con
dedicación exclusiva ao acep-
tar o vehículo, xa que a lei im-
pide calquera retribución en
cartos ou en especie diferente
da parlamentaria.

Os socialistas non ficaron á
marxe. Ismael Rego lembrou
que o PSdeG mercou un 607
por 38.890,41 euros “e aínda
pagamos unha letra de
565,36”. “A cambio de que llo
prestan?”, preguntouse o so-
cialista. Na mesma liña, a se-
cretaria de Organización do
PSdeG, Mar Barcón, non ve
concibíbel que unha empresa
que recibe cartos públicos para
evitar despidos preste coches.�

Xosé Manuel Beiras e Martiño Noriega entran na sala onde se celebrou a rol-

da de prensa. PEPE FERRÍN / A.G.N.Camión de mudanzas na Xunta.
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O modelo C6 de Citroën escollido por Feixóo, fabrícase en Francia.
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somos unha delegación na que
vén un señor de Madrid a deci-
dir. Nin tampouco hai grupos
de presión que nos diten o que
debemos facer.
SSeemmeellllaa  qquuee  oo  PPSSOOEE  pprreetteennddee
ccuueessttiioonnaarr  ooss  ppaaccttooss  mmuunniiccii--
ppaaiiss??
Non temos constancia de que
sexan opinións orgánicas, pa-
recen particulares, dunha par-
te do PSOE. Se esas persoas
conclúen que o PSOE ten que
volver ao vazquismo, confún-
dense radicalmente. Este país
xa ten unha experiencia do que
significou Vázquez: que o PP
consolide unha maioría abso-
luta eterna e anular o PSOE co-
mo oposición. Aínda que teña-
mos idearios diferentes, a me-
dio prazo a única alternativa
pasa por coalicións.
OO  BBNNGG  eessttáá  ssaattiissffeeiittoo  ccooss  ppaacc--
ttooss  llooccaaiiss......
Os gobernos das cidades están a
funcionar ben pero teñen que
darse unhas premisas básicas
como a lealdade entre os dous
socios. Mal faría o PSOE se pre-
tendese que o BNG abandone o
seu ideario nacionalista; como
tampouco aspiramos a que o
PSOE asuma o noso.
AAffeeccttaarráánn  eessttaass  ccrrííttiiccaass  áá  ppooss--
ttuurraa  ddoo  BBNNGG  eenn  MMaaddrriidd  ssoobbrree
ZZaappaatteerroo??
En Madrid estamos na oposi-
ción e somos moi críticos con
actuacións do Goberno, como
por exemplo coa maneira que
tivo de encarar a crise. O que
suceda dependerá da liña do
PSOE no Congreso. Se hai un
sector do PSOE en Galicia que
quere transferir as súas res-
ponsabilidades pola derrota e
atribuírllas só ao BNG, se o
PSOE despraza ao nacionalis-
mo do goberno doutros terri-
torios, pois sitúase nunha evi-
dente posición de fraxilidade
parlamentaria.
EEssttáá  aa  ffaacceerrssee  mmááiiss  cceennttrraalliissttaa  oo
PPSSOOEE??
O PSOE non ten un proxecto
de Estado. A súa famosa apela-
ción á España plural non pa-
sou de ser un slogan, resistiuse
a transferir competencias pre-
vistas nos estatutos. Nin ten un
modelo de Estado nin ten va-
lentía política para contestar o
discurso do PP. O PP si ten un
modelo de Estado, claramente
centralizador.�

xe o cambio, máxime cando
eran as primeiras eleccións en
recesión e cando o Goberno es-
taba presidido polo PSOE, a
quen moitos xulgan responsá-
bel. Así é máis doada a desafec-
ción, que sempre incide máis
nos sectores máis críticos. A isto
superpúxoselle unha campaña
sucia moi ben deseñada para
buscar a desafección dos votan-
tes do bipartito. Dito isto, é evi-

dente que nin PSOE

Manuel Vilas
O sábado 14 o Consello Nacional
do Bloque avalía a derrota. Na
véspera deste encontro, Francis-
co Jorquera defende o labor na
Xunta e insiste en que será a mili-
tancia quen decida os relevos.
AA  ddiirreecccciióónn  ffaalloouu  ddee  eerrrrooss  ddee
ccoommuunniiccaacciióónn  áá  hhoorraa  ddee  rreess--
ppoonnddeerrllllee  aaoo  PPPP..  AAddmmiittee  aallggúúnn
eerrrroo  nnaa  xxeessttiióónn  ddoo  GGoobbeerrnnoo??
O BNG abriu un proceso de
análise. Por respecto, non po-
do dar opinións. De todos os
xeitos, á hora de xestionar sem-
pre hai erros. O importante é
saber ponderar en que medida
incidiron e estou convencido
de que incidiron de forma de-
terminante factores externos...
PPoorr  eexxeemmpplloo??
A crise fai que a sociedade dese-

nin BNG soubemos explicar o
cambio.
DDee  oonnddee  pprroovvéénn  eessaa  aaggrreessiivvii--
ddaaddee??
Iniciáronse cambios moi im-
portantes, que sectores moi
minoritarios pero poderosos
interpretaron como unha ame-
aza ao seu status.
CCoommoo  ccaalleess??
A resolución eólica é un cam-
bio de 180 graos. Co PP os me-
gavatios repartíanse sen con-
curso, beneficiábanse catro
particulares que especulaban
para dar o pelotazo. Na medi-
da que o BNG aposta por un
modelo distinto –cun concur-
so público, prohibindo a espe-
culación e primando firmas
galegas– toca o status quo dos
que ven Galiza como a súa fin-
ca particular. Falo das eólicas,
pero tamén do Banco de Te-
rras, o plan de vivenda...
CCoommoo  vvaalloorraa  aass  ccrrííttiiccaass  ddoo  EEnn--
ccoonnttrroo  IIrrmmaannddiiññoo  ee  ddee  EEssqquueerr--
ddaa  NNaacciioonnaalliissttaa??
Os resultados esixen unha análi-
se exhaustiva. Non é consolo
apelar aos factores externos.
Cando estás no Goberno e non
revalidas, o resultado é un fraca-
so que precisa rectificacións, á
marxe dos factores externos. Ese
debate ten que darse nos ámbi-
tos organizativos, para non
agravar nós mesmos unha si-
tuación delicada. Hai quen pre-
tende, que unha vez que o PP
gañou, deixe de haber alternati-
va. Non debemos poñerllo fácil.
PPooddee  QQuuiinnttaannaa  rreeppeettiirr  ccoommoo
ccaabbeezzaa  ddee  ccaarrtteell??
Todos os dirixentes partimos
da base de que os nosos postos
están sempre a disposición da
organización. Deste debate ta-
mén se pode chegar á conclu-
sión de que cómpren novos
responsábeis. Polo tanto, todos
temos a disposición de que o
factor persoal non sexa un im-
pedimento para facer axustes.
Nesa disposición tamén está
Quintana, así o manifestou. Di-
to isto, sería un remedio moi
doado pretender que as con-
clusións sexan só establecer
culpabilidades persoais.
EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  aa  mmiilliittaanncciiaa  pprroo--
nnuunncciiaarraassee  ssoobbrree  oo  ffuuttuurroo  ddoo
vvoocceeiirroo......
Por suposto. Algo que nos dife-
rencia é que os cambios sem-
pre os decide a militancia. Non

Francisco Jorquera, coordinador executivo do BNG

‘Tocamos o status dos que ven Galiza
como a súa finca’

>>>

APENAS 
CATRO ANOS
’’

Carlos Aymerich

Consideracións éticas á par-
te, o PP desenvolveu unha

campaña eficaz. Insultaron, di-
famaron e mentiron mais, con
todo, lograron mobilizar os seus
votantes potenciais e desanimar
os de PSOE e BNG. Contaron,
sen dúbida, con poderosos alia-
dos que se sumaron con entu-
siasmo á comezar desde Galiza a
reconquista de España. 

A campaña foilles cómoda.
Ao non faceren ningunha pro-
posta –quitadas as de destruír o
traballo do bipartito en materia
social, lingüística e enerxética–
non teñen tampouco ningún
compromiso. Porén, chegaron
ao poder montados sobre un ca-
balo de mentiras que agora pó-
dese encabritar e virarse na súa
contra. Eis o caso da austeridade
que bate coa descoberta de que
Citröen lle regalou a Feixóo – gra-
tis total! – un vehículo de luxo
que este non declarou. Ou ta-
mén, no combate contra a crise,
a dificultade en lle imputar a res-
ponsabilidade ao goberno espa-
ñol despois de afirmar que esta
residía na Xunta de Galiza.

Debemos traballar a catro
anos, descontando e traballan-
do cada día para desaloxar o PP.
Con humildade e vontade clara
de rectificación dos erros, al-
gúns, cometidos polas forzas do
bipartito. Mellorando o nacio-
nalismo a súa comunicación
coa sociedade e realizando unha
oposición rexa e rigorosa que de-
fenda as conquistas sociais do
goberno de coaligación ao tem-
po que desvende a inconsisten-
cia das mentiras do PP. Porque,
ao fin, as cousas son o que son e
se na Galiza as políticas autorita-
rias e regresivas no social, as que
o PP propugna, van sempre da
man da negación dopaís a mi-
sión fundamental da oposi-
ción, do BNG, será demostrar
a veracidade da proposición
inversa: que os avances demo-
cráticos e sociais son indiso-
ciábeis da defensa de Galiza. �

Debemos traballar 
a catro anos,
cada día,
para desaloxar
o PP”

’’

Xa temos a experiencia
do que significou Vázquez:
a consolidación do PP
e a anulación do PSOE”

’’
A
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parlamento galego obrigaría
ben a deixar vacante o cargo en
Madrid ou permitir que entre o
socialista Iván Vaqueiro. A solu-
ción final depende de diversos
ditames xurídicos.

UN VOTO  CONTROVERTIDO. O escru-
tinio do voto emigrante volveu
deixar en evidencia os graves
erros de procedemento que ven
arrastrando desde hai máis de
vinte anos. Agravados polo cre-
cemento exponencial do censo
de residentes ausentes, en ple-
no proceso electoral a Xunta
Electoral decidiu, a instancias
do PP, que o voto debía vir
acompañado de fotocopia do
DNI ou do pasaporte. O resulta-
do desta nova esixencia, e o pro-
pio proceso de votación por co-
rreo, deu nunha porcentaxe de
máis dun 24% de votos que xa
non foron computados. Dalgún
dos países, como é caso de Cu-
ba, foi anulado practicamente o
100% dos votos enviados.

O PP, que desta volta é o

X.C.
María Quintas gañou despois
do escrutinio do voto emigran-
te o escano número 25 para os
socialistas, deixando a vitoria
do PP nun axustado equilibrio.
O cambio na asignación do de-
putado polo voto emigrante
non é a primeira vez que se
produce. En 1989, mercé a un-
ha insólita excepción estatísti-
ca, que fixo que o PP superase
ao PSOE gobernando este en
Madrid, o nacionalista Alfredo
Suárez Canal perdeu tamén o
seu escano.

A sesión de apertura e o o
proceso de investidura poden
aínda deparar diversos cam-
bios na composición da cáma-
ra. O 1 de abril ás 11 da mañá
está convocada a sesión de
constitución e daquela estará
resolta a primeira incógnita, su-
petamente aparecida logo da
morte do vicesecretario local
do PP, Ánxel Latas, chamado a
substituír a Corina Porro no Se-
nado. A decisión de acceder ao

afectado, recoñeceu o resulta-
do pero diferentes dirixentes
do partido levantaron a voz
contra a falta de voto en urna, e
anuncian que unha das pri-
meiras iniciativas do presiden-

te in pectore, Núñez Feixóo, se-
rá interesarse en Madrid por
acelerar os trámites para que
nas municipais de 2011 xa es-
tea en funcionamento o novo
procedemento.�

O 24% do voto emigrante recibido non foi
contabilizado por erros documentais

O PP reclama o voto en urna despois
de o PSOE gañar o escano 25

Damián Villalaín

Aínda baixo os efectos do
pasmo e a melancolía,

atrévome a suxerirlles aos por-
tavoces máis ou menos autori-
zados dos que saímos perdedo-
res nestas eleccións que conser-
ven a serenidade, que embri-
den os seus desexos de explicar
con catro exabruptos urxentes
o que pasou. E, sobre todo, que
se esquezan de buscar chivos
expiatorios e deixen de  soprar
na orella dos medios de comu-
nicación nomes de presuntos
culpables. Emilio Pérez Touriño
tivo a dignidade e a elegancia de
asumir publicamente a respon-
sabilidade política da derrota. E
xa está. O que queda despois
dese nobre e honroso xesto é un
PSdeG doído pero enteiro, con
miles de militantes valiosos,
medio millón de votantes e un-
ha longa experiencia de vitorias
e derrotas. Un partido capaz de
recompoñerse, como sempre
fixo, obrigado a reflexionar e
analizar pero tamén a mirar ca-
ra a adiante. Non tería agora
ningún sentido iniciar axustes
de contas, entregarse a guerras
de reproches e deixarse levar
por intriguiñas de pobres para
maior rexouba externa e depre-
sión interna. O que importa é
manter a seriedade e a capaci-
dade dun partido no que son
tan necesarios os que traballa-
ron día a día con Touriño como
os que se mostraron críticos
con el.

O BNG, que faga o que
queira. Pero eu, que nunca
fun Anxo Quintana, creo que o
vicepresidente en funcións
merece un maior respecto por
parte de certas bases naciona-
listas. Polo menos das que an-
dan polos foros cibernéticos
denigrándoo por ter feito as
cousas polas que hai un mes
lle tributaban ovacións e vivas.

E, por suposto, parabéns ao
Partido Popular e ao señor
Núñez Feixóo. �

SERENIDADE’’

’’Que conserven a serenidade,
que embriden os seus
desexos de explicar
con catro exabruptos
urxentes
o que pasou”

XO
SÉ

 L
O

IS

RESULTADOS ELECTORAIS  EN GALIZA.
Sen voto emigrante

Xerais Auton. Munic. Xerais Auton. Munic. Xerais Auton. Munic. Xerais Auton.
1996 1997 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009

PP .................................................. 807.015 793.427 710.324 851.468 745.944 695.540 812.282 704.202 656.195 770.764 760.591
PSdeG-PSOE ............................. 548.234 297.981 395.189 371.054 320.283 452.456 653.597 509.340 478.365 684.009 482.357
BNG .............................................. 219.043 392.992 290.187 302.726 341.751 325.492 205.613 307.249 315.449 209.042 267.631
BNG+PSOE ................................ 767.277 690.973 685.376 673.780 662.034 777.948 859.210 816.589 793.814 893.051 749.988
Diferencial co PP .................... –39.738 –102.454 –24.948 –177.688 –83.910 +82.408 +46.918 +112.387 +137.619 +122.287 –9.603
Total das tres forzas ......... 1.547.292 1.484.400 1.395.700 1.525.248 1.407.978 1.473.488 1.671.492 1.520.791 1.450.009 1.663.815 1.510.579

VOTO CERA (CENSO DE RESIDENTES AUSENTES).
Autonómicas 2009

Galiza A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

PP 28.483 10.115 3.199 6.465 8.704
PSdeG-PSOE 40.712 14.817 6.093 7.979 11.823
BNG 2.898 1.177  331 659 731
Votos recibidos 96.257 35.688 15.576 22.527 22.466
Votos non admitidos 23.340 8.396 5.132 6.727 3.085 

Un seguimento dos resulta-
dos en Galiza desde 1996,
considerando a suma do vo-
to BNG e PSOE e o diferen-
cial entre ese sumatorio e o
do PP, sinala o derrubamen-
to do voto socialista nun só
ano, dificilmente atribuíbel
a ningunha circunstancia
dos catro anos de goberno
bipartito. Só o demoledor

impacto da crise económico
daría unha explicación axei-
tada. En total, entre marzo
de 2008 e marzo de 2009,
200.000 votantes en Galicia
abandonaron a súa adhe-
sión ao PSOE, o que non gar-
da a proporción doutras
ocasións coa menor partici-
pación no proceso electoral
autonómico e o estatal.�

O afundimento socialista
nun só ano

María Quintas, a deputada socialista entrante por Ourense. 
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ción incumpre a lei de normali-
zación, que no artigo 14.3 afir-
ma que a educación debe pro-
porcionarlles aos rapaces a ca-
pacidade de seren bilingües e
multilingües. Feixóo non pode
demostrar ignorar unha lei que
foi aprobada por unanimidade.
EEll  aaffiirrmmaa  qquuee  vvaaii  pprroommoovveerr  oo
iiddiioommaa..
Se pretende facer iso, por que
non adía a derrogación do de-
creto até saber se funciona? Este
é o segundo curso de aplicación
e non sabemos se é útil porque
avalialo require máis tempo.
Vemos que queixas apenas hai
e que o movemento que sostén
a oposición ao decreto é Galicia
Bilingüe, unha organización
completamente minoritaria,
como se comprobou na mani-
festación do oito de febreiro.
Pretender que o galego levou á
vitoria do PP e a derrota do
PSOE e o BNG denota un sim-
plismo total. Desde a democra-
cia o galego coñeceu un au-

GALIZA.7.

H. Vixande
Ana Iglesias, Vigo 1973, é filólo-
ga especializada en sociolin-
güística. Como profesional,
participou na elaboración do
Plan Xeral de Normalización e
é autora de varios libros e tra-
ballos sobre as actitudes so-
ciais fronte o galego. Nesta en-
trevista aborda os prexuízos
sobre o idioma e defende a ne-
cesidade do decreto do galego
no ensino.
AA  ccuueessttiióónn  ddaa  lliinngguuaa  ooccuuppaa
ppaarrttee  ddoo  ddiissccuurrssoo  ddee  NNúúññeezz
FFeeiixxóóoo,,  aattéé  qquuee  ppuunnttoo  rreeccoollllee
uunn  sseennttiirr  cciiddaaddáá??
Eu non o percibo, non vexo re-
xeitamento nas familias. É certo
que se aplicaron algunhas me-
didas inspiradas no Plan Xeral
de Normalización, isto é moi
importante, pero non observei
oposición na educación. Teño
un coñecemento moi próximo
porque a miña condición de co-
ordinadora de normalización
do meu centro mantenme en
contacto co resto dos colexios.
Por iso sei que só houbo unha
queixa por escrito nun colexio e
dúas nas galescolas.
HHaaii  ggrruuppooss  qquuee  ssee  sseenntteenn  aammee--
aazzaaddooss  ppoolloo  ggaalleeggoo??
As reticencias proveñen dos
contornos castelán falantes
que tradicionalmente non se
vían obrigados a aprender ga-
lego e agora si porque se intro-
duce no ensino e porque é
máis necesario que antes ao
ocupar parte do espazo do cas-
telán. É a expresión do “privile-
xio” dos que non tiñan que
molestarse en coñecelo que
vén acompañado dun discurso
sobre unha “imposición”.
FFeeiixxóóoo  vvaaii  ggaarraannttiirr  oo  ddeerreeiittoo
ddooss  ppaaiiss  aa  eelliixxiirreenn  lliinngguuaa??
Iso é inviábel; nin sequera che-
garía cos profesores que hai.
Non se pode dicir que se ama o
galego e consentir a súa desa-
parición. Ademais, a segrega-

Ana Iglesias, sociolingüista
‘O decreto do galego só provocou unha queixa
nun colexio e dúas nas galescolas’

Como vén sendo habitual o
Día das Letras, a Mesa pola
Normalización Lingüística
convoca unha manifestación
en Santiago o 17 de maio no

marco dunha situación ex-
cepcional na que “anuncia
un traballo incansábel para
que o PP non desmantele “a
protección do galego”.�

A Mesa convoca unha
manifestación o 17 de maio

UERE SABER MÁIS?
Falar galego: “no veo por qué”
Ana Iglesias Álvarez.
Xerais Universitaria. 2003.

?

mento cualitativo porque al-
canzou espazos impensábeis,
mais recuou cuantitativamente
no número de falantes. Iso de-
tectouno Fraga e impulsou o
Plan Xeral de Normalización,
que está redactado por técnicos
independentes e aprobado por
unanimidade no Parlamento.
GGaalliicciiaa  BBiilliinnggüüee  rreeccllaammaa,,  ppoorréénn,,
lliibbeerrddaaddee  ppaarraa  ooss  ppaaiiss  eelliixxiirreenn..
O que vemos é que a pesar de
que as maiores reticencias ao
galego veñen por prexuízos, al-
go cambiou a forma de loitar
contra o galego nunha parte da
sociedade. Antes eran argu-
mentos illados e agora están es-
truturados, é dicir, hai unha
ideoloxía, aínda que sexa moi
minoritaria. Aprópianse de ter-
mos abstractos e incuestioná-
beis como igualdade e liberda-
de e manipúlanse. Ser libre é
escoller en igualdade de opor-
tunidades. A escola ten que
darlles aos alumnos competen-
cia nas dúas linguas para exerce
esa liberdade de elección.
MMaaiiss  hhaaii  qquuee  ssoossttéénn  qquuee  pprreeffiirree
oo  ccaasstteelláánn  ppoorrqquuee  éé  mmááiiss  úúttiill..
O argumento da utilidade... iso
lévanos ao inglés e á desapari-
ción de todos os outros idio-
mas, que son a expresión das
diferentes culturas, é dicir, con-
dúcenos ao empobrecemento.
Agora ben, se queren que desa-
pareza o galego, que o digan e,
senón, que fagan algo para im-
pedilo, que asuman as conse-
cuencias de ter esta lingua.
NNoo  ppllaannoo  ppaarrttiiccuullaarr,,  qquuee  lleevvaa  aa
uunn  ppaaii  nnoonn  qquueerreerr  qquuee  oo  ffiilllloo
aapprreennddaa  ggaalleeggoo??
Pensa que o espazo que ocupa o
galego quítallo ao castelán, pero
as linguas non funcionan así.
Saber dous idiomas abre as por-
tas a aprender outras linguas.
Saber galego suma, non resta.
EE  ppoorr  qquuee  nnoonn  lllloo  eexxppllii--
ccaarroonn  aaooss  ppaaiiss??
Foi un fallo da po-
lítica lingüística.
En realidade, das
medidas previs-
tas no Plan Xe-
ral que inspi-
rou o decreto,
só se aplicou

a da formación dos novos ensi-
nantes, pero non houbo cam-
pañas nos centros nin na so-
ciedade, non houbo anuncios
de televisión, non se explicaron
os fundamentos pedagóxicos,
que os hai e están baseados en
como funcionan as linguas.
CCaalleess  ssoonn  eesseess  ffuunnddaammeennttooss??
A escola ten que compensar os
desequilibrios da sociedade, as
lagoas de coñecemento que
non lle proporciona, como as
matemáticas ou a lingua. O
castelán xa ocupa moito espa-
zo social nos medios de comu-
nicación, nos videoxogos, en
internet, nos libros...
EE  ppoorrqquuee  hhaaii  rreessiisstteenncciiaa??
Porque pesan os prexuízos. Re-
móntanse aos séculos escuros.
HHaabbeerráá  qquuee  mmooddiiffiiccaallooss..
A administración ten moita res-
ponsabilidade. Os prexuízos

cámbianse modificando os es-
tereotipos nos que se asentan. A
nivel particular, tamén hai es-
cusas que serven de coartada,
como a falta de competencia,
cando sabemos que para em-
pezar a falar unha lingua ao
principio hai que falala mal. Hai
moitas estratexias de autoxusti-
ficación. Tamén pesa a cuestión
do comportamento que se ten,
unha vez superados os prexuí-
zos propios. Antes o que falaba
galego adaptábase ao que fala-
ba castelán e agora vemos que
un pouco segue a ser igual.
MMeessmmoo  nnaacceenn  sseeccttoorreess  ssoocciiaaiiss
nnooss  qquuee  ssee  eemmpprreeggaa  oo  ccaasstteelláánn
sseenn  aacceennttoo  ggaalleeggoo..
Penso que ese prexuízo está en
vías de superación, senón, iría-
mos aviados. Ademais, que
pretenden?: dicir ejque como
en Madrid?�

’’Respecto ao idioma, ser libre
significa poder escoller en
igualdade de condicións,
coñecendo as dúas linguas”

’’Algúns pais pensan que
o galego réstalle espazo
ao castelán no cerebro;
é ao revés, cando sabes dúas
linguas é máis fácil aprender
un terceiro idioma”

A
.N

.T
.
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segue habendo moito caudal,
foi esencial para que viñese
un ano bo para o meixón, es-
pecialmente nas últimas lúas,
e tamén para a lamprea”.

A Asociación de Pescadores
do Miño agarda unha regulari-
zación da pesca no río que, se-
gundo o seu portavoz, debería
levarse a cabo limitando as
capturas na desembocadura, o
que permitiría que houbese
máis especies no treito medio e
tamén nas pesqueiras situadas
río arriba. Doblemente com-
plicado ao traballar no Miño,
portugueses e galegos, con le-
xislacións semellantes, pero
con obxetivos, nalgúns casos,
ben diferentes.�

Alberte Rivero
Dende a semana pasada, os
pescadores do Miño, do leito
medio, decidiron maioritaria-
mente non sair a por lampre-
as. As capturas na boca do río
disparáronse até as setenta ou
cen lampreas por embarca-
ción e día. Esta circunstancia,
unida á baixa da demanda
nos establecementos hoste-
leiros, trouxo consigo unha
desmedida caída dos prezos,
aínda que non afecte da mes-
ma maneira ao pescador que
ao consumidor final.

Na Guarda, os intermedia-
rios chegaron a comprar lam-
preas por baixo dos cinco eu-
ros. Fernando Ferreira porta-
voz da Asociación de Pescado-
res do Miño, solicita unha re-
gulación de capturas para evi-
tar o desmoroamento dos pre-
zos. “Os que pescan na boca do
río, non teñen infraestrutura
para aguantar as lampreas al-
gúns días, téñenas que vender
ao momento. Collendo tantas
como están facendo, o que fi-
xeron foi baixar os prezos dun-
ha forma insostíbel para o resto
dos pescadores”. 

A maiores está o esquilma-
mento que sufre o río, xa que
non soben animais para as zo-
nas do leito medio e alto. A pe-
sar de saír do río a ese prezo, o
consumidor final non aprecia
moderación nos restaurantes
da zona. Unha lamprea á bor-
dalesa de quilo séguese co-
brando a sesenta euros. 

Os restauradores traslá-
danlle a culpa ao intermedia-
rio que manten en vinte euros
o prezo da peza. Moita da
lamprea tamén se usa para o
secado, este ano máis que
nunca. Ante a caída dos pre-
zos, os que teñen posibilida-
des estanas salgando para re-
gular o mercado e desta ma-

neira evitar unha debacle
maior.

BO ANO TAMÉN PARA O MEIXÓN. Non
só está sendo bo ano para a
lamprea, tamén o foi para o
meixón. Na última lúa, rema-
tada o pasado un de marzo, e
comezo da veda até o vindeiro
novembro, as capturas foron
elevadas, aínda que non tanto
o prezo, que pouco subiu dos
douscentos euros quilo. A ra-
zón fundamental é que este
ano non viñeron os chineses
coma nos pasados, nos que
chegaron a disparar o meixón
até os mil euros quilo en 2006. 

Cabe preguntarse a razón
deste súpeto aumento de es-
pecies e peixe no Miño. Para
Fernando Ferreira é evidente
que o inverno, de abundante
choiva, incidiu dunha manei-
ra positiva, “a gran cantidade
de auga que leva o río, rexene-
rouno. Limpou os fondos e

Lampreas a cinco euros, quilo
de pescada a euro e medio, son prezos
en orixe da pasada semana, impensábeis
hai un tempo pero de dura realidade
para os produtores. A gran cantidade
de capturas, xunto coa crise,
produciu a caída dos prezos

Lampreas a cinco euros, o peixe cae
A CRISE E O CLIMA

CLARA ZETKIN
María Xosé Queizán

Aproposta de instituír un
Día Internacional da Mu-

ller foi da socialista alemá Cla-
ra Zetkin durante o II Encontro
Internacional de Mulleres So-
cialistas, celebrado en Copen-
hague, en 1910, con asistencia
de máis dun centenar de dele-
gadas de 17 países.  Clara Zet-
kin entrou moi nova no move-
mento obreiro alemán e veuse
obrigada a exiliarse. Viviu os
grandes acontecementos re-
volucionarios da época, como
a Comuna de Paris, e contri-
buíu á fundación da II Interna-
cional. Xunto á amiga e cola-
boradora  Rosa Luxemburgo,
gran revolucionaria xudía po-
laca, e a rusa Alexandra Ko-
llontai, ve a necesidade de or-
ganizar o movemento de mu-
lleres socialdemócratas para
reivindicar xustiza e igualdade.
Dirixe, desde 1891 a 1917 a re-
vista Die Gleichheit(A Igualda-
de) que, a partir de 1907, foi o
órgano oficial da Internacional
de Mulleres Socialistas. Os
fundamentos ideolóxicos son
o feminismo, o socialismo e o
antimilitarismo. En 1911 cele-
bráronse actos públicos nal-
gúns países europeos que
agruparon máis dun millón de
mulleres. En 1914 acordouse o
8 de marzo como data unita-
ria, consolidada en Rusia, no
1917, co protagonismo das
mulleres no que vai ser un
punto de inflexión da revolu-
ción rusa. Clara Zetkin non foi
orixinal porque as socialistas
ianquis celebraban o Wo-
men’s Day desde 1908 para
reivindicar o dereito ao voto. A
isto sumaríase a manifestación
de repulsa contra o incendio
da fábrica téxtil de Nova York
que abrasou 140 obreiras en
folga. Actualmente o 8 de mar-
zo está recoñecido polas Na-
cións Unidas. Zetkin non se
conformaría e seguiría loitan-
do ata acabar co patriarcado. �

’’

’’Actualmente, o  8 de marzo
está recoñecido
polas Nacións Unidas”

Pesca de lamprea no Miño.

’’A pesar de saír do río a ese
prezo, o consumidor final
non nota moderación
nos restaurantes da zona”

’’O inverno, de abundante
choiva, incidiu no grande
aumento de peixe no río”

[Fernando Ferreira]
Portavoz da Asociación
de Pescadores do Miño.

Fernando Ferreira, portavoz da Asociación de Pescadores do Miño.
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eixe cae en picado Luís Lamas

Avitoria do PP pódese cuali-
ficar de moitos xeitos. A

min o que máis me convence é
este porque pon de manifesto
que non caben escusas, a maio-
ría dos galegos, cunha alta parti-
cipación, votou polo cambio. 

O PSOE por medio do secre-
tario xeral cesante, Touriño, ten-
tou darlle unha explicación ao
seu fracaso, a culpa foi da cam-
paña do PP e do xeito de gober-
nar do Bloque. Calquera cousa
menos mirar cara a dentro. 

O PSOE é  experto en con-
verter o campo de xogo nun la-
meiro e, cando os demais lle
cantan as verdades do bar-
queiro, láiase de que están a
xogar sucio. No que atinxe ás
responsabilidades do Bloque,
pode ter algo de razón, pero
fáltalle lexitimidade: el era o
responsábel de todas as conse-
llarías, tamén das do BNG. 

Non sería malo que os aínda
socios analizasen as causas de
fondo que os levaron a esta si-
tuación pero seguramente non
o farán porque o único do que
se fala estes días é de persoas e
non de idearios que, nalgún ca-
so, están trasnoitados. Cando
un ten unha oportunidade his-
tórica de goberno e pasa catro
anos creando novos problemas
no canto de resolver algún dos
existentes pasa isto. 

Agora xa non toca falar de
Touriño e da súa cohabitación,
cabe falar de futuro, e o futuro
aínda que manque chámase PP
e apelídase Feixóo. 

Non me cabe dúbida que
nun futuro mais afastado o des-
tino petará de novo na porta do
PSOE e do BNG, e non necesa-
riamente xuntos, así é a demo-
cracia, e así debe ser. 

Mais no Bloque voltan os
cantos de serea que chaman á
radicalización e á ortodoxia de
esquerdas, eles mesmos, pero
teño para min que, se os escoi-
tan, a longa noite de pedra para
o BNG vai a ser perpetua.�

INAPELÁBEL
’’

’’Nun futuro máis afastado
o destino petará de novo
na porta do PSOE e do BNG,
e non necesariamente
xuntos”

Ollomol, abadexo, peixe espa-
da e especialmente a pescada
tamén están sufrindo, nas últi-
mas semanas, a caída de pre-
zos. Descenso que é máis
acentuado na pescada. Nas de
tamaño pequeño, o kilogramo
na lonxa de Cambados no su-
perou os dous euros, durante a
maior parte do pasado mes.

Tanto os armadores de Vi-
go coma a confraría de Cam-
bados estudan a posibilidade
de regular a saída de barcos
para evitar que a caída siga
sen freo. Para o patrón maior
de Cambados, Bieito Gonzá-
lez, é moi difícil chegar a un
acordo a pesar de que todos
entenden a situación como
moi complicada. “A pescada
non pasou dos dous euros
moitos días, incluso estivo a
euro e medio, hai moita e
pouco consumo, pero é prác-
ticamente imposíbel conven-
cer os armadores de que de-

berían porse de acordo e sair
de maneira correlativa non
todos xuntos”.

Os armadores recoñecen
que non se lembra un nivel de
capturas coma este. A razón
vén dada por un inverno que
permitiu “paro biolóxico” for-
zado pola mar que, por exem-
plo, mantivo amarrados a
porto os mariñeiros da Guar-
da catro semanas no que leva-
mos de ano. “Isto fixo que de-
sobaran as femias e que haxa
moito peixe, non hai mal que
por ben non veña. Non pude-
mos saír moitos días a pescar,
pero iso permitiu que o mar se
rexenerase”. Son as explica-
cións do patrón maior Franci-
co García, que tamén vía co-
mo na vila Guardesa a pesar
da baixada de capturas o pre-
zo do polvo tamén caía de
maneira ostensíbel nos últi-
mos meses.

Habitualmente non son

meses de consumo maiorita-
rio de peixe. Aínda que parece
anecdótico, as estatísticas ele-
van a real, o pouco consumo
en épocas de entroido. Tras un
forte aumento dos prezos en
Nadal, estes baixan de manei-
ra progresiva até mediados de
marzo, segundo veña datada a
Semana Santa, época na que
volven a despuntar cara arriba.
Estes anos, a caída foi moi
acentuada, dado o aumento
de capturas e a crise económi-

ca que restou clientes cara as
especies máis caras.

VIGO REDUCE CAPTURAS. Os pri-
meiros que decidiron tomar
medidas e reducir o número de
capturas foron os armadores
de Vigo que amarraran a porto,
regularizando a saída para evi-
tar que a caída sexa máis pro-
nunciada nos vindeiros días. 

Dos corenta e cinco barcos
adcritos a Cooperativa de Ar-
madores de Vigo, trinta e un
acolleranse ao paro regulari-
zador do mercado. Unha du-
cia farao no presente mes de
marzo e semellante número
de barcos amarraran a porto
en abril e maio. Estes buques
que traballan no gran sol pro-
veñen dos portos de Vigo, Ar-
cade e Marín, capturan maio-
ritariamente pescada pero ta-
mén ollomol e rape. A medida
busca frear a caída de prezos

Segundo Xosé Ramón
Fuertes, portavoz da Coope-
rativa de Armadores de Vigo
“caiu o consumo e aumentou
o número de capturas, por iso
entre todos tomamos a deci-
sión de realizar paros técni-
cos”. A estes amarres non se
acolleron catorce barcos, que
entenden que hai que apro-
veitar a gran cantidade de
pescada que está entrando
nas capturas. 

MARISCO AO MAR. No marisqueo
dase a mesma situación. A
caída de prezos da ameixa no
pasado febreiro provocou
que varias lonxas da comarca
de Arousa decidisen parar a
poxa e voltar o marisco o
mar. Aconteceu especial-
mente coa fina, a máis repu-
tada, que nalgún caso che-
gou aos doce euros kilo. Pro-
ductores e patróns decidiron
retornala á praia e agardar
mellores épocas. 

Este tipo de crustáceo rexe-
nera sen problemas, polo que
se pode controlar o mercado.
A decisión, con todo non foi
nin moito menos unánime en
todas as confrarías e lonxas.
No Grove ou Vilaxoan apura-
ron a venda, aínda que os pre-
zos foron demasiado baixos.
En Rianxo, a pasada semana,
non houbo fina á venda.�

Pescada a dous euros na lonxa
Dúas imaxes da Lonxa de Portonovo.

’’Os temporais deste inverno
fixeron amarrar os barcos
e iso dá lugar a que agora
haxa moito peixe”

[Francisco García]
Patrón Maior da Guarda.

Os barcos que traballan o
cerco encóntranse noutra
tesitura. Ante a escaseza de
sardiña decidiron virar ao
norte na busca de cabala,
máis productiva. Neste caso
os prezos apenas viraron po-

la escaseza. A sardiña, en
cantidades ínfimas, vendeu-
se a semana pasa a vintecin-
co e trinta euros a caixa en
lonxa, prezos con tendencia
elevada para á época do ano
na que nos atopamos.�

A sardiña, excepción
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NON ERA UN
GOBERNO BIPARTITO,
ERA TRIPARTITO

O conselleiro da Presidencia
en funcións, XXoosséé  LLuuííss  MMéénn--
ddeezz  RRoommeeuu, vén de conceder
unha entrevista na que se des-
pacha contra Touriño e o
BNG. “Agora fúxese das cau-
sas”, sinala ao falar da razón
da vitoria do PP. “Amortízase
o presidente Touriño na súa
función de secretario xeral e
os mesmos que o acompaña-
ron repártense os postos sen a
máis mínima reflexión polí-
tica”. Destas palabras cabería
extraer a conclusión de que
máis que bipartito, o goberno
era tripartito: BNG, Touriño e
os seus fieis e máis o PSOE.
Romeu tamén carga contra os
nacionalistas e asegura que “a
actitude do BNG foi un pro-
blema continuado. Decisións
como o plano eólico, o de vi-
venda, galescolas ou as políti-
cas de substitución do desen-

volvemento da lei de depen-
dencia por unha política de
festas foron un erro”. Non di
que o erro corresponde ao
BNG, pero é unha conclusión
das súas palabras. O que non
atopamos por ningún lado
son as críticas á súa propia la-
bor e afirma que “hai que des-
marcarse do Bloque, aínda
que non se trata de rebentar
os gobernos [municipais]
existentes”. A entrevista está
publicada en La Voz de
Galicia.

La Voz tamén lle deu cober-
tura á rolda de prensa de XXoosséé
MMaannuueell  BBeeiirraass  na que deman-
daba unha refundación do
BNG. Na súa comparecencia,
Beiras tamén insistiu en criti-
car o que chamou “mafia santa
do PP”, pero ao diario esque-
céuselle mencionalo.�

TOURIÑO
NON ERA OBAMA

A esa conclusión chegou XXoosséé
LLuuííss  BBaarrrreeiirroo  tamén en La Voz
de Galicia, nun artigo no que o
presidente en funcións non
sae moi ben parado. “Touriño,
a nós, deunos o contrario [que
Obama]: o abandono do dis-
curso e a idolatría das obras; o
esquecemento da mensaxe
ética e o gusto pola habitual; a
submisión ás elites económi-
cas dominantes e a falta de de-
cisión para afrontar os cam-
bios necesarios en educación,
sanidade e territorio. E por iso
pode dicirse que, coa perspec-
tiva que dan o tempo e os
acontecementos, o Goberno
de Touriño fracasou nas súas
primeiras seis semanas, as
mesmas que lle bastaron a
Obama para demostrar que é
ante todo un político que está
disposto a xogarse o poder en
favor do seu proxecto e os seus
principios”.�

TORPEDEO  AO BNG

O catedrático de Economía,
XXaavviieerr  VVeennccee, entraba, en Xor-
nal de Galicia, nas afirmacións
de Guerra e Romeu, que con-
cibirían o bipartito como un
matrimonio morganático, é
dicir, entre dous que non son
iguais. Para el, o problema
“ten que ver coa concepción
morganática do matrimonio e
coa desidia e falta de iniciativa
imperante en boa parte das
consellarías socialistas, deri-
vada nuns casos da indolencia
dos conselleiros, como é o

caso do agora moi digno señor
Méndez Romeu, e noutros ca-
sos do freo imposto polo tan-
credismo d’O Presidente, con-
duciunos moi pronto a uns
ciúmes enfermizos cara as ini-
ciativas dos seus socios de go-
berno. Non é esaxerado afir-
mar que o PSOE gastou tantas
enerxías en contrarrestar, des-
lucir e torpedear, interna e
mesmo publicamente, as pro-
postas das consellarías do
BNG como en desenvolver as
súas propias”. Vence cita va-
rios atrancos impostos polos
socialistas: “o intento de pisar
a I+D, a creación dunha fan-
tasmal Fundación para a So-
ciedade do Coñecemento, o
intento de capitalizar a polí-
tica industrial desde Econo-
mía, a liorta polas normas do
hábitat e as galescolas, a im-
posición das súas propostas
para a Cidade da Cultura e un
infinito etc. Até rematar nas
mesmas vésperas electorais
co vodevil eólico”.�

A CULPA DE QUEN FOI?

A secretaria de Organización e
número tres do PSOE, LLeeiirree  PPaa--
jjíínn, en declaracións a Tele5, non
cargou sobre ninguén as culpas
da derrota electoral. Unha opi-
nión que non coincide coa ma-
nifestada por AAllffoonnssoo  GGuueerrrraa,
JJooaaqquuíínn  LLeegguuiinnaa  e, en Galiza,
por XXoosséé  LLuuííss  MMéénnddeezz  RRoommeeuu.
Este últimos apuntaron os na-
cionalistas como responsábeis
da maioría absoluta alcanzada
por NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo, no que o dia-
rio Público cualifica como
“unha estratexia para culpalos
[aos nacionalistas] da derrota”.
Sen dúbida, non pretendían
quitarlle méritos ao líder popu-
lar, sóson os tics xacobinos dun
sector do PSOE.�
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POLOS PELOS

Manuel Cidrás

Hei de recoñecer que, aínda
que non as tiña todas co-

migo, era dos que crían que o
bipartito se reeditaría tralas
eleccións de esoutro domingo:
polos pelos. Tamén confeso
que sigo pensando que, de pro-
ducírense os comicios nun con-
texto de bonanza económica,
seguramente así tería sucedido:
sempre polos pelos. É unha hi-
pótese, xa inverificable. Pero
desa hipótese non pode dedu-
cirse que a crise fose a causa da
derrota do bipartito, nin se-
quera o seu factor desencade-
ante como abertamente se su-
xire. A crise, coas súas secuelas
de preocupación e incerteza,
ten apenas un efecto amplifica-
dor do descontento respecto da
actuación de quen está cha-
mado a xestionala. E ese des-
contento estaba aí, antes da
crise: a idea totémica do cambio
xa só seducía aos partidarios do
recambio. Daquela, non hai
que desnortarse indagando nas
causas esóxenas dunha derrota
que se sustenta en motivos en-
dóxenos, pero tampouco cir-
cunscribir estes á vida interna
dos partidos en liza. A vida in-
terna dos partidos, habitual-
mente tan opaca (e erran os que
insisten en aferrarse a esa opaci-
dade para ocultar o debate),
tende a ter máis que ver coa in-
triga que coa política tal e como
a perciben (percibimos) os ci-
dadáns. Luz e taquígrafos é o
que é necesario.

O drama do bipartito é que o
pasado día 1 se enfrontaba a
unha única alternativa: a vitoria
electoral ou a derrota política.
Impúxose finalmente a se-
gunda, pero chamo a atención
sobre que os termos do bino-
mio operaban en planos dife-
rentes. E a vitoria electoral pode
ser exigua (polos pelos), pero a
derrota política sempre é con-
tundente. Non hai peiteado que
a disfrace.�

’’

’’A crise ten apenas
un efecto amplificador 
do descontento”

ENPOLEIROALLEO

Xosé Luís Méndez Romeu.

’’En 1982 votei
por Felipe González”
Alberte Núñez Feixóo

[Alberte Núñez Feixóo]

’’Se hai unha folga xeral
pola crise, os empresarios
tamén iremos detrás
da pancarta, pero non sei
contra quen será a
protesta”
Gerardo Díaz Ferrán,
presidente da CEOE. 

[Gerardo Díaz Ferrán]
Presidente da CEOE.

DESPIDOS EN ABC

Un a un, os medios de comu-
nicación van anunciando
planos de viabilidade que se
cobran o posto de moitos dos
seus traballadores. O último
presentouno o diario ABC do
grupo Vocento e consiste un
expediente de regulación de
emprego, ERE, que afecta a
238 dos seus 456 traballado-
res, a metade da masa laboral
da empresa. A peor parte co-
rrespóndelle aos talleres,
onde os despedidos son 106.

84 redactores tamén perde-
rán a súa ocupación, así
como 48 persoas da adminis-
tración. A empresa explicou
que baixaron as vendas e que
o diario perdeu 43 millóns de
euros polo descenso da pu-
blicidade. Curiosamente o
grupo Vocento gañou 34,6
millóns o ano pasado, dos
que 30 correspondían á
venda dos terreos de ABC,
que se puxeron no mercado
para construír unha nova
planta de impresión e “sal-
var” a publicación.�

Leire Pajín, secretaria de Organización

do PSOE.
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M. Obelleiro
Malia que vai case un século
desde que a Internacional So-
cialista proclamou o Día Inter-
nacional da Muller no 1910,
neste 2009 aínda fica moito pa-
ra lograr unha igualdade real
de dereitos entre homes e mu-
lleres. Os salarios femininos se-
guen a ser un 25 por cento in-
ferior aos masculinos, o que se
traduce nuns 5.000 euros me-
nos ao ano, e as mulleres con-
tinúan sen acceder aos postos
directivos a pesar de estaren
igual cualificadas. Por outra
banda, a conciliación da vida
familiar coa laboral segue a ser
un reto pendente. Un 73,9 por
cento das mulleres paradas é
nai. Ademais, a atención á in-
fancia obriga a traballadora a
reducir a súa xornada laboral e
modificala ou pedir permisos
non retribuídos.

Ás dificultades que padecen
as mulleres cómpre engadir os
condicionantes da crise eco-
nómica. Varios estudos esti-
man que o desemprego que se
aveciña nos próximos meses
vai ser maior entre as mulleres
por mor da alta temporalidade
dos contratos no traballo femi-
nino. A Organización Interna-
cional do Traballo (OIT) advir-
te que a conxuntura económi-
ca podería provocar que 22 mi-
llóns de mulleres perdan os
seus traballos este ano en todo
o mundo.

UN DÍA PARA A REIVNDICACIÓN. Con
estes datos, o 8 de marzo, Día
Internacional da Muller, po-
suíu un carácter eminente-
mente reivindicativo. A Mar-
cha Mundial das Mulleres ce-
lebrou manifestacións e acti-
vidades nas sete  principais ur-
bes baixo o lema “As mulleres
traballamos, as mulleres con-
tamos. Non solucionaredes a
crise a costa dos nosos derei-
tos”. Varios milleiros de per-
soas saíron á rúa para esixir un
papel feminino activo para sa-
car a Galiza da crise. A mobili-
zación de Vigo destacou pola
posta en escena, xa que a

Praza 8 de Marzo abeirou
obradoiros, concertos e graffi-
tis. Os centenares de partici-
pantes plasmaron o seu apoio
á muller coa súa sinatura
nunha táboa de grandes di-
mensións.

O BNG, que tamén partici-
pou nos actos da Marcha, de-
fendeu o manifesto “As mulle-
res, imprescindíbeis para saír

da crise” no que solicitou un
Estatuto que lles faga fronte ás
desigualdades. As nacionalis-
tas insistiron na necesidade de
“defender os dereitos laborais
das mulleres para evitar que a
crise provoque unha feminiza-
ción da pobreza”.

Os sindicatos tamén se su-
maron ás convocatorias. “Por
un modelo económico novo,
xusto e solidario” e “8 horas
traballando, 8 horas para dur-
mir e 8 horas para a nosa vida
persoal e familiar” foron as
consignas elixidas pola CIG-
Muller para a conmemora-
ción do 8 de marzo. Premios,
xornadas de formación, char-
las-coloquio, exposicións e
mobilizacións en varias vilas
formaron parte das activida-
des da central sindical. Pola
súa banda, Comisións Obrei-
ras manifestou o seu compro-
miso de “traballar activamen-
te para garantir os dereitos das
mulleres mediante o fortale-
cemento de políticas de xéne-
ro no emprego, no sindicato e
na sociedade”. Por último,
UGT reclamoulle á Adminis-
tración galega que continúe a
desenvolver medidas de pro-
moción da igualdade.�

GALIZA.11.ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

Varios miles de persoas saíron á rúa
no Día Internacional da Muller
para defender os dereitos laborais
cando se prevé que 22 millóns de mulleres
perderán o seu emprego en todo o mundo

A crise, segunda protagonista do 8 de marzo

’’O desemprego vai ser maior
entre as mulleres
pola temporalidade
dos traballos”

Pancartas na concentración do Día Internacional da Muller en Compostela. PEPE FERRÍN / A.G.N.
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SOL
Rosa Aneiros

M ika e Anna-Bell viven en
Langenhagen, perto de

Hannover. Os seus seis e cinco
anos respectivamente con-
templaron este Nadal como a
neve cubría todo o seu mun-
do. Os parques, as árbores, a
casa, a escola. Eles ollaron a
brancura xélida con fastío can-
do outros milleiros de nenos
en Europa andaban a xogar
con presadas de xeo. Mika e
Anna-Bell, fartos do abrazo
polar, decidiron casar e decidi-
ron facelo á luz do sol. En Áfri-
ca. Para iso, e con ansia dunha
grande aventura, convidaron
como testemuña a Anna-Le-
na, irmá da noiva de sete anos.
Os tres saíron da casa o pasado
1 de xaneiro con lentes de sol e
traxe de baño como única
equipaxe. E andaron e anda-
ron e andaron ata chegaren á
estación de tren. Pretendían
viaxar ao aeroporto porque,
ben espelidos, decidiron que a
mellor maneira de chegar ao
continente do sol era en avión.
Pero algún encargado dema-
siado atento fixo preguntas de
máis e ofreceulles unha visita á
comisaría da estación a cam-
bio de abortar unha viaxe en
avión para a que, por outro la-
do, carecían de billete e de pa-
saporte. E aquí remata o extra-
ordinario caso da viaxe ao sol
de Mika, Anna-Bell e Anna-Le-
na. O sol debe ser bonito, non
é?, dime Alba. Todos ansiades
a luz, eu aquí nesta escurida-
de... Acaríñolle os tentáculos e
escorréntolle a decepción co-
mo podo. Non creas, Alba, to-
dos queremos o que non te-
mos. A neve soña co sol e o sol
coa neve, sabedores de que
non poden vivir o un co outro.
Por iso se devecen tanto e, ás
veces, o lume queima como o
xeo na punta dos dedos. Así o
triunfo. Así a derrota.�

’’

Mika e Anna-Bell,
fartos do abrazo polar,
decidiron casar e decidiron
facelo á luz do sol”

’’

No Informe Xuventude Gale-
ga 2007 dise que o 28% das
persoas de 15 a 29 anos enqui-
sadas residentes en Galiza
participaron habitualmente,
ou con bastante frecuencia,
nun botellón, con indepen-
dencia de que consumisen ou
non alcohol, mentres o 27% fí-
xoo cando xurdiu a ocasión e
un 22% moi de vez en cando; o
resto, 22%, nunca participa-
ron nun botellón. Polo tanto,
os datos xerados por esa en-
quisa fálannos dunha práctica
de ocio notabelmente esten-
dida entre a mocidade galega. 

Xeralmente, nos medios de
comunicación e no ámbito
político-administrativo, domi-
na un discurso social que ten-
de a resaltar, cando non a mag-
nificar, os riscos para a saúde,
os conflitos e comportamen-
tos incívicos referidos á prácti-
ca xuvenil do botellón. Nese
discurso prevalece unha re-
presentación ideolóxica con-
servadora que apela os valores
e prácticas sociais normativas,
desaprobando e descualifi-
cando as accións que difiren
dos camiños de ferro trazados
pola cultura oficial. Así, dende
ese construto mediático-insti-
tucional ínstase a que as perso-
as mozas se divirtan dentro do
marco de posibilidades que si-
nala como normais. 

DIFERIR DA MIRADA CONSERVADORA.

Agora ben, nas redes sociais
xuvenís exprésanse opinións
que difiren significativamente
desa mirada conservadora.
Regresemos aos resultados do
Informe Xuventude Galega
2007, onde a principal razón
–segundo as e os mozos inter-
pelados– pola que lles gusta
participar no botellón é “por-
que saen máis baratas as cou-
sas que nun local pechado”
(39%). Este motivo materialis-
ta denota unha disposición
adaptativa manifesta ante a
febleza e precariedade econó-
mica na que se desenvolve a
maioría da mocidade. Pero ta-
mén connota unha disposi-
ción xuvenil latente a subvertir
a orde baseada na exaltación
do mercado; non obstante, é
unha rebelión efémera, de fin

de semana, que non responde
a unha racionalidade crítica
prometeicasenón a unha dio-
nisiaca.

A continuación, os mozos
consultados salientan como
motivo principal “porque se
está nun bo ambiente” (24%):

pensamos que nesta razón
subxace a importancia da gru-
palidade informal, de cara a
formar unha fratia de ir-
máns/as. No “bo ambiente”
do botellón ten lugar a metá-
fora psicoanalítica de “matar o
pai”, un acto necesario de rup-
tura e de emancipación psico-
social. Neste sentido, para as e
os adolescentes a práctica xu-
venil do botellón tamén xoga-
ría a función simbólica dun ri-
tual de paso posmoderno para
o estatus de mozo.

Na mesma enquisa, en ter-
ceira posición emerxe a razón
principal de “porque é unha
forma de coñecer xente, facer
amigos e comunicarse” (12%).
Aquí, o botellón significa acce-
der a unha rede social infor-
mal, articulada por vínculos
fluídos e múltiples canles de
comunicación. Na práctica
xuvenil do botellón prevalece
a lóxica dos valores expresivos,
emotivos e de uso fronte aos
instrumentais e de troco. 

ADONARSE DO TERRITORIO. Non
queremos finalizar sen referir-
nos, aínda que sexa breve-
mente, ao fenómeno da apro-
piación do espazo urbano que
implica a práctica xuvenil do
botellón. Na cidade capitalista
o espazo urbano é propiedade
de alguén (particulares, em-
presas, institucións) e as/os
mozas/os desenvolven a es-
trataxema da apropiación de
prazas públicas, parques, rú-
as.., diante da súa exclusión do
espazo-propiedade. Xeral-
mente, a súa acción de apro-
piación supón inverter o uso
habitual do espazo que ocu-
pan e deriva na expulsión
temporal doutras clases de
idade, xerando molestias e
malestar entre as/os veci-
ñas/os e comerciantes do ba-
rrio onde ten lugar, sobre todo
polos efectos negativos no
contorno (ruidos, lixos, excre-
mentos, etc.) producidos pola
“masa dionisiaca” que mobili-
za o botellón. En todo caso,
queremos resaltar que esa
apropiación xuvenil transfor-
ma un espazo normativo nou-
tro do desexo que, á súa vez,
resulta conflitivo.�

O BOTELLÓN, IRMANDADE DIONISIACA
PARA ‘MATAR O PAI’

TRIBUNA �Elías Trabada Crende.
Sociólogo urbanista.

Protesta contra o botellón na praza do Humor da Coruña. M. PÉREZ / AGN

’’O 39% dos mozos
din que participan porque
as cousas saen máis baratas
que nun local pechado”
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presivas, para levar a cabo se-
mellantes ataques?. Unha das
últimas persoas que falou con el
foi o seu avogado, o entón alcal-
de de Chantada, Serxio Váz-
quez, quen sinalaba que o cri-
minal “non era o mesmo Pauli-
no de sempre”. Ao parecer o psi-
cópata do sur lugués estaba moi

case monográficos a unha tráxi-
ca historia que podería aconte-
cer en calquera lugar do plane-
ta. A revista Tiempochegaba ao
paroxismo informativo cando
facía un un estudo do crime
dende o punto de vista antro-
ponímico e dicía que na Galicia
interior abondaban nomes co-
ma Paulino, Venancio ou Xer-
mán, de orixe xermánica, e a
criminalidade ía sempre aso-
ciada a individuos que respon-
dían a esas denominacións.

O DÍA DOS CRIMES. Independente-
mente das lendas e a falsa imaxe
que se quixo transmitir, hai un
pregunta a que ninguén lle ato-
pou unha resposta sensata. Que
se lle puido pasar pola mente de
Paulino Fernández, un agricul-
tor con tendencias maníaco de-

Antonio Cendán
Dúas décadas despois daqueles
terríbeis crimes, a sombra de
Paulino Fernández, o agricultor
da parroquia chantadina de So-
rribas que asasinou a sete veci-
ños e despois suicidouse segue a
planear sobre a localidade gale-
ga. Se cadra, foi o último crime
'romántico' da sempre mal cha-
mada “Galicia profunda” que
devolveu de novo a nosa terra a
páxina negra dos xornais e infor-
mativos estatais da época. Este
suceso brindoulle unha nova
oportunidade a unha xa septua-
xenaria Margarita Landy para re-
tornar a unha actualidade que a
esquecera, recreándose nun feito
lutuoso para transmitir unha
imaxe dunha Galicia que pouco
ou nada tiña que ver xa con aquel
país anquilosado no seu pasado
no que tan só se falaba de emi-
gración, meigas e outros tópicos
que sempre se lles colgaron de
xeito anacrónico e malicioso. 

Nese mesmo ano, 1989, nas
rúas de Madrid eran asasinadas
un centenar de persoas, que
apenas ocupaban unha noticia
breve nos xornais, mentres os
asasinatos de Paulino encheron
primeiras páxinas durante va-
rios días de todos os rotativos,
os incipientes programas lixo
de radio e televisión adicábanlle

requirían o emprego de ferra-
mentas de certa envergadura. A
partir de aí, ninguén conseguiu
parar o Paulino, que seguiu coa
súa ruta de sangue que ían ter a
guinda co seu suicidio. Paulino
Fernández púxolle fin a súa vida
nada máis regresar a súa casa, a
que lle prendeu lume. El subiu
até a súa habitación onde agar-
dou placidamente o seu fin.
Previamente, ferira a un veciño
que se salvou de milagro. A súa
dona, duns 75 anos, fora sacada
da casa antes do retorno do ho-
micida por un irmán seu.

Cando xa rematara unha das
máis terríbeis páxinas negras da
provincia de Lugo no século XX,
correu o rumor de que o Paulino
fora visto por zonas próximas, o
que atemorizou a poboación,
aínda que xa correra a mesma
sorte que as súas vítimas. Ao día
seguinte celebrouse o funeral no
que foron soterrados todos can-
tos perderon a vida, pero o asasi-
no recibiu sepultura unha hora
antes. A partir de aí comezaba
unha escura lenda negra sobre a
Galicia interior, que na realidade
segue a rexistrar os máis baixos
índices de delincuencia do Esta-
do español. Desgraciadamente,
o espectro sensacionalista de
Margarita Landy sigue presente
en moitos lares.�

preocupado por unhas terras da
súa propiedade. Vivía obsesio-
nado con que llas puidesen
arrebatar por medios legais, xa
que aínda non se encontraban
ao seu nome no catastro.

Antes de cometer os crimes,
que lle custarían a vida a sete
persoas, o asasino estivera co-
mendo cun de seus irmáns. Pos-
teriormente, arredor das tres e
media da tarde daquel martes, 8
de marzo de 1989, colleu un coi-
telo de grandes dimensións, dos
que se utilizan para a matanza
dos porcos e asañouse con todos
os que se encontraron no seu ca-
miño. A máis dos sete falecidos,
Paulino deixou un rastro de san-
gue no que quedaron feridas ou-
tras seis persoas, o primeiro de-
les Xesús Gamallo que conse-
guiu saír con vida do macabro
acontecemento grazas a axuda
da súa muller. O aviso a Garda
Civil de Chantada chegou tarde.
Non lle deu tempo a reaccionar.

O que ninguén se explica foi
cando matou a tres veciños
seus que se encontraban traba-
llando na casa de en fronte, un
matrimonio e unha irmá. A pre-
gunta que quedou no aleiro foi
coma o seu conveciño non con-
seguiu desarmalo evitando así a
masacre, tendo en conta que
eles estaban a facer tarefas que

A traxedia parece percorrer a

provincia de Lugo nos anos que

rematan en nove. Así, hai xa case

trinta anos, en outubro de 1979,

un individuo coñecido coma o

Andarín de Montouto, veciño

do concello de Abadín, asasina-

ba de dous disparos a outros

tantos compañeiros de traballo.

Mentres, no derradeiro ano xa-

cobeo do século XX, en abril de

1999, un veciño de Castro de

Rei, nun ataque de ciumes, ma-

taba a dous familiares, entre eles

a un cuñado que intentou dete-

lo. Ao comezo deste ano, un ve-

ciño do Páramo morría vítima

dun ataque dun veciño seu.�

Os anos en “9”

’’A revista Tiempo
chegou a afirmar
que na Galiza interior
abundaban os individuos
con nomes xermánicos
e que estes son máis
propensos ao crime”

Chantada. 10 de marzo 1989. Funeral polas vítimas. DELMI ÁLVAREZ / Arquivo A.N.T.

Cúmprense vinte anos da matanza
feita por un veciño de Chantada,
o último ‘crime en serie’
da mal chamada ‘Galicia profunda’

Lembranza de Paulino,
un asasino múltiple
Lembranza de Paulino,
un asasino múltiple
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César Lorenzo Gil
O pacto entre socialistas e po-
pularespara gobernar Euskadi
está xa en marcha. Superado o
trámite dos paripés de negocia-
ción do PNV coas outras forzas
parlamentarias, Patxi López en-
carreira a primeira fase do seu
achegamento a Antonio Basa-
goiti para atar en curto o pacto
que acabará coa investidura do
líder do PSE como lehendakari.

Aínda que non se fixeron pú-
blicos os intercambios, parece
obvio que o PP obterá algún
destes tres obxectivos: o control
da Deputación de Álava, a pre-
sidencia do parlamento de Vi-
toria ou a sinatura dun ríxido
acordo programático.

Ese acordo podería ter como
principais demandas a reforma
radical do sistema educativo
vasco (posto en marcha, por
certo por Fernando Buesa, do
PSE) e un reformulamento dos
labores da Ertzaintza.

Con todo, o pacto PP-PSOE
considérase en Euskadi máis un
acto de conciliación pensado
para a opinión pública “madrile-
ña” que para a vasca. Parte do
electorado socialista láiase de
que sexa o seu líder quen devol-
va o PP ao xogo político nunha
comunidade na que perdía in-
fluencia elección tras elección,
diminuíndo con iso o seu con-
trol “ideolóxico” da “fronte cons-
titucionalista”.

GOBERNO INESTÁBEL. Para algúns
analistas de Euskadi, a idea de
López de gobernar en solitario
traerá inestabilidade, sobre to-
do porque hipotecou calquera
maioría ao amparo do PP, o que

incluso para a base socialista se
ve como unha debilidade.

Non en van figuras como Ra-
món Jáuregui ou Javier Rojo
non pechan a porta a un acordo
“transversal” como os de anta-
no. Esta postura tamén é com-
partida por pesos pesados do
PSOE en Madrid, caso de Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

O PSOE mantén boas rela-
cións co ex presidente do PNV,
Josu Jon Imaz, hoxe retirado da
política. Algunhas fontes indica-
ron que se Imaz voltase á primei-
ra liña do nacinalismo podería
volverse falar de pactos. Mais esa
idea parece descartada polo
PNV, que considera que o seu ex
líder sería capaz de renunciar a
practicamente toda a política de
Ibarretxe nos últimos dez anos
en troco da volta da gran coaliga-
ción da década do 1980.

INÉDITOS NA OPOSICIÓN. Dúas liñas
se lle abren ao PNV nesta etapa
fóra do goberno. Algúns pensan
que o partido tentará evitar di-
sensións internas apostando po-
lo discurso máis “agraviado” en
torno a Ibarretxe, que pode pre-

sumir dos seus 400.000 votos.
Outra posibilidade é que a

formación aproveite este mo-
mento para renovarse. Primei-
ro facilitando a renuncia de Iba-
rretxe e despois iniciando un

diálogo interno entre todas as
sensibilidades do partido. En
calquera caso, no PNV están
convencidos que no momento
no que o parlamento acolla as
sensibilidades excluídas nesta
lexislatura tras a ilegalización
das siglas abertzales, volverán
ao poder con máis forza.

Este optimismo apóiase
sobre todo nos efectos dunha
crise económica que acaba de
chegar a Euskadi e cuxo des-
gaste terá que asumir en soli-
tario López.�

A alianza co PSOE
resucita os populares vascos
O PP pasou nun ano
de partido en caída
en Euskadi
a ser comandante
ideolóxico da nova
etapa que liderará
Patxi López

A extradición de De Juana Chaos decidirase en maio. O xuíz norir-

landés encargado de ditaminar se é procedente extraditar o etarra Ig-

nacio de Juana Chaos [na fotografía] a España decidiu deixar para

maio o fallo final. O maxistrado Tom Burgess considerou “lexítima” a de-

manda de extradición da Audiencia Nacional por “enaltecemento do

terrorismo” pero esperará a ouvir as dúas partes antes de ordenar a saí-

da do vasco de Irlanda do Norte.�

PACTO PP-PSOE EN EUSKADIXesús Veiga

Non era doado pensar que
Mariano Raxoi ía resucitar

na mesma terra que o viu nacer
e da que fuxiu para acometer
supostas misións de maior
transcendencia histórica.Reco-
ñezo o meu fracaso preditivo.
Crin na hexemonía mediática
da campaña vasca a respecto
da galega porque imaxinei que
a inevitábel lectura estatal de
calquera comicio pasado, pre-
sente ou futuro ía estar focaliza-
da no resultado das urnas vas-
cas.Porén, foi aquí onde se xo-
gou a partida principal e onde
se serviron os pratos típicos da
política-lixo:todo valeu para
erosionar a base electoral do bi-
partito menos os debates tele-
visivos.En Euskadi a liorta foi
mais limpa.Polo menos até o 1
de marzo.Despois, xa veremos.

Alberte Núñez Feixóo ten
présa por exercer de valor
emerxente “salvador” de Raxoi
e quere meter goles antes de
que o árbitro e os adversarios
saian dos vestiarios. Manipula a
contabilidade electoral ao con-
fundir os 750.000 votantes do
PSOE e do BNG cos mais de
860.000 que non optaron polas
siglas do PP (sen falar das
682.000 persoas que se abstive-
ron). Anuncia a compra de co-
ches oficiais a determinada em-
presa fabricante sen asegurar o
cumprimento dos trámites do
concurso público requiridos
pola lexislación vixente. E, para
rematar, proclama a súa inten-
ción de ser o presidente de to-
dos mentres promete mudar
radicalmente as políticas lin-
güística, enerxética e de servizos
sociais. Ou sexa:vai facer o que
cree que lle demandan os seus
759.778 votantes. Con moita re-
tórica de consenso pero cun
evidente sectarismo práctico
amparado pola matemática
electoral. En Génova non lle
permitirían outra cousa.�

RESURRECIÓN
’’

’’Feixóo quere meter goles
antes de que o árbitro

e os adversarios
saian dos
vestiarios. ”

’’O PP obterá de López , 
ben a presidencia
do parlamento, ben
a Deputación de Álava”

O triunfo de Aralar en Euskadi

súmase ao liderato que esta for-

mación mantén no eido da es-

querda independentista en Na-

varra e Iparralde. Batasuna vese

obrigada a escoller entre o ostra-

cismo extraparlamentario por

moito tempo ou por obrigar á

ETA a unha tensión política que

evite dalgún xeito que o partido

de Patxi Zabaleta e Aintzane Eze-

narro recolla o cansazo dunha

parte do seu electorado.

Xustamente, no País Vasco

considérase que os catro depu-

tados de Aralar poden servir de

impulso para un debate no seo

da ETA que crebe a súa actual es-

tratexia, completamente acurra-

lada policial e politicamente.�

Batalla ideolóxica
entre Aralar e Batasuna

Patxi López, candidato dos socialistas vascos. VINCENT WEST / REUTERS
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ESPAÑA.15.

X.C.
En apenas 365 días o terremoto
financeiro e a consecuente cri-
se do emprego, ameaza con vo-
latilizar a era Zapatero. A única
vantaxe coa que xoga é que fal-
tan tres anos para as eleccións,
ademais as relacións co novo
presidente norteamericano pa-
recen privilexiarse, logo de co-
ñecerse que o vindeiro abril
Obama asistirá en Turquía á
reunión da Alianza de Civiliza-
cións, a outrora denostada ini-
ciativa de Zapatero e Erdogan,
que cobra novo impulso ante a
necesidade de distender o esce-
nario internacional incendiado
singularmente pola crise.

Os datos económicos esbo-
roan como area os apoios elec-
torais do PSOE, tal e como se
veu nas eleccións galegas, onde
en apenas un ano, aínda sendo
convocatorias politicamente
diferentes, os socialistas perde-
ron case 200.000 votantes. O re-
sultado do País Vasco foi peor
do esperado. Contaban cun
sorpasso sobre o PNV, pero a
formación nacionalista saiu
bastante airosa, obrigando a
Patxi López a comezar un expe-
rimento co PP, cunha lectura
difícil no polarizado escenario
madrileño.

O pacto vasco co PP vaise
vender como un cambio histó-
rico, pero tal e como se produce
rompe coa idea da transversali-
dade, que defendían os socia-
listas vascos, e salta por riba do
axioma de Raxoi e o PP de que
debe ser a lista máis votada a
que goberne. En todo caso falta
por chegar a hora de que se asi-

ne o pacto entrambos para sa-
ber se vai producirse un pacto
de lexislatura ou se tamén ha-
berá conselleiros dos dous par-
tidos, unha situación que terá
que necesariamente anestesiar
parte das descualificacións sis-
temáticas do PP a Zapatero.

CRISE MINISTERIAL. Os rumores en
Madrid son xa sobre se o go-
berno chegará a fin de mes, ne-
cesitado dun impulso político
novo. As quinielas favorecen ao
lugués Xosé Blanco, acaso en
Fomento, e suporía a saída da
até agora todopoderosa vice-
presidenta María Teresa Fer-
nández de La Vega, que tamén
exercía a portavocía do gabine-
te. A outra incógnita é se Pedro
Solbes sairá do ministerio clave
de economía ou se contra todo
prognóstico Zapatero segue
sostendo ao muñidor de toda a
arquitectura das políticas anti-
crise triunfantes no anterior ci-
clo baixista dos anos 90.

Zapatero necesita chegar
con alento á esperanza da pre-
sidencia comunitaria en 2010,
agora que ademais pasou de
ser o novato en política exte-
rior, a ser practicamente o de-
cano dos presidentes europeos
en exercicio. Segundo todas as
fontes, Moratinos manteríase
na súa responsabilidade até
que conclúa esa cita. En todas
as outras cábalas, despois do
cese-dimisión de Bermejo e a
chegada de Caamaño, ninguén
se atreve a aventurar se haberá
moitas novas caras, acceso
desde os segundos chanzos da
administración ou trocos inter-

ministeriais. A resposta de Za-
patero non tardará semanas en
producirse.

NOVOS EQUILIBRIOS. A situación
parlamentaria tamén é nova. O
BNG aínda que conte con só
dous deputados, era un dos
aliados pensados para lograr
máis estabilidade se repetise o
bipartito. En todo caso Francis-
co Jorquera xa anunciou que

vai apertar as súas esixencias; o
PNV xa dixo que dá por rotas as
pontes e cos cataláns de CiU se-
gue preso o PSOE da lealdade
co tripartito que encabeza
Montilla.

Ademais da estabilidade
parlamentaria, que segue for-
mulándose como de apoios va-
riábeis, ora cos nacionalistas
ora con IU, ou con todos cando
sexa posíbel, o reto que ficou
aparcado é o do financiamento
autonómico. A crise sérvelle
para zafar algo da presión cata-
lá pero o PP non vai vender ba-
rato ser o que faga un pacto co
PSOE, que podería ser lido en
clave de restrición autonómica.
Gañar meses a conta das mu-
danzas de goberno non seme-
lla o máis razoábel á vista de
que, logo das europeas, as elec-
cións en Cataluña están á volta
de 2010.�
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Os cambios no goberno
anúncianse inminentes logo
das eleccións galegas e vascas

Aniversario
amargo
de Zapatero

Agnes Marquès

Pouco lle durou ao PSOE
a tranquilidade. Agora

que se fai o primeiro aniver-
sario das últimas eleccións
xerais, as eleccións autonó-
micas galegas e vascas puxe-
ron no seu lugar o mercurio e
sabemos perfectamente cal é
a temperatura política deste-
momento. E para o PSOE ca-
eu en picado; da febre ao tre-
mor da hipotermia. Un cam-
bio igual de brusco que o que
houbo de marzo a marzo.

No 2008, a crise asomaba
ao outro lado do Atlántico e
agora tennos a todos enla-
mados. A debacle en Galiza
foi monumental e si, en Eus-
kadi o PSE mellorou os seus
resultados e ten na súa man
media chave do goberno pe-
ro a lectura de fondo non é
positiva para os da rúa Fe-
rraz.

Os próximos catro anos en
Santiago están escritos e o
que acabe pasando en Vito-
ria pode condicionar o que
resta de lexislatura española.
Sen o apoio dos grupos na-
cionalistas non españois no
congreso, o PSOE vaino ter
difícil os próximos tres anos.
Xa lle pasou con Convergèn-
cia i Unió. E se os de Patxi Ló-
pez acceden a un goberno
vasco co PNV, a política de
oposición do PP, tanto por
parte de Mariano Raxoi co-
mo por parte de Antonio Ba-
sagoiti, podémola imaxinar.

Co mercurio polo chan, o
tempo aprema e as elecións
europeas que se achegan se-
rán o pulso definitivo á xes-
tión do goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero. E moito
terá que ver como anden os
nosos petos.�

MERCURIO
’’

’’Sen o apoio dos grupos  
nacionalistas no congreso,
o PSOE vaino ter difícil os
próximos tres anos.”

EFECTOS POLÍTICOS DA CRISE

Jose Luis Rodriguez Zapatero. JUAN MEDINA / REUTERS

’’As quinielas favorecen
ao lugués Xosé Blanco,
acaso en Fomento,
e suporía a saída
de María Teresa
Fernández de La Vega”
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Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

Aumentan as expectativas polí-
ticas de cara aos comicios presi-
denciais en El Salvador, a cele-
brarse o domingo 15 de marzo,
especialmente pola posibilida-
de de vitoria do ex movemento
guerrilleiro Fronte Farabundo
Martí para a Liberación Nacio-
nal (FMLN) e o seu candidato
Mauricio Funes. De ser este o
resultado, por primeira vez o
país centroamericano tería un
goberno de esquerda elixido
democraticamente.

A finais de febreiro, a vantaxe
de Funes sobre o candidato de-
reitista Rodrigo Ávila (un ex di-
rector de policía agora candida-
to do partido gobernante ARE-
NA) alcanzou os 11 puntos, re-
xistrando unha intención de vo-
to próxima ao 50 por cento. Non
obstante, e a medida que avan-
zaba a polarización da campaña
electoral, diversas enquisas
amosan unha radiografía mais
equitativa entre Funes e Ávila.

Para acometer o tramo elec-
toral final, o partido ARENA im-
pulsou unha especie de “fronte
común” contra o FMLN, con-

tando cun sistema de alianzas
con outros partidos de centro e
dereita, como o Movemento
Social Cristián e a Alianza polo
Cambio. Segundo ARENA, esta
alianza foi definida para “salvar
o país do comunismo”.

REVISAR A MEMORIA HISTÓRICAL. De
gañar o FMLN modificaríase

sensibelmente o panorama polí-
tico hemisférico. Desde a pers-
pectiva histórica, a vitoria electo-
ral da ex guerrilla salvadoreña
afianzaría os cimentos do proce-
so de paz e reconciliación que
permitiu a fin das hostilidades en
1992. Sería tamén probábel que
o FMLN inicie un proceso de re-
visión da memoria histórica e
accións xudiciais contra deter-
minados altos cargos políticos e
militares, aínda impunes da súa
responsabilidade en violacións
contra os dereitos humanos.

Non obstante, existen deter-
minadas perspectivas xeopolíti-
cas e económicas que colocan
as eleccións presidenciais salva-
doreñas no centro da atención.
A semana pasada, unha delega-
ción de 50 congresistas do Parti-
do Demócrata premeu o gober-
no de Barack Obama para que
aprobase unha renegociación
dos tratados de libre comercio
con países centroamericanos,
entre outros. 

Tomando en conta a hexe-
monía electoral de ARENA e a
posición pro-estadounidense
do actual mandatario salvado-
reño Antonio Saca (confirmada
até o punto de ser El Salvador o
único país latinoamericano con
tropas no Iraq), dende Was-
hington semellan non ocultar a
súa preferencia polo candidato
deste partido, Rodrigo Ávila. Ve-
laí que un grupo de 140 intelec-
tuais e académicos estadouni-
denses lle enviaron unha carta á
secretaria de Estado, Hillary
Clinton, para esixir a fin deste
apoio e da eventual “guerra su-
cia” que Washington realiza a
favor de ARENA na campaña
presidencial salvadoreña. �

De gañar o 15 de
marzo o esquerdista
Mauricio Funes,
Washington
terá que revisar a
relación co goberno
salvadoreño,
o seu mellor aliado
en Centroamérica

X.L. Franco Grande

P atrick Leahy, que preside o
Comité Xudicial do Sena-

do dos EE UU, proponse crear
unha comisión non partidista
de verdade e reconciliación coa
finalidade de revisar os ataques
á Constitución e outras leis nos
tempos de George Bush e Dick
Cheney, semellante a moitas
outras dos últimos tempos
–Chile, Sudáfrica, Arxentina,
entre outras.

Leahy pensa que nada lles
puido facer máis dano aos EE
UU no mundo que a revelación
de que o goberno se excedía dos
límites do poder executivo para
autorizar a tortura e os tratos in-
humanos, política e accións
que se mantiveron en secreto
porque se sabía ben que non re-
sistían a razón e a luz do día.

Dixo tamén que non se de-
be ter medo a esclarecer o que
se fixo, como outras nacións
que tamén cometeron erros
semellantes. E que a segurida-
de nacional e a protección do
país deben facerse coa mellora
das leis e valores, non coa súa
eliminación. Por suposto, en-
tre os republicanos refúgase a
idea mesma da comisión.

Parécelle realista que, ade-
mais de non partidista, debe
garantir o non axuizamento
penal. Materia moi complexa
que require o previo deslinde
de que responsables deben ser
xulgados e cales non, e a quen
se lle debe garantir inmunida-
de. Hai fortes discusións, den-
tro e fóra das Cámaras, arredor
desta materia. 

Tamén terá esa comisión a
finalidade de que o país se ase-
gure de que nunca volva oco-
rrer o que sucedeu baixo o
mandato de Bush. Pero non
será fácil: ao Partido Republi-
cano non lle gusta a idea e fará
canto poida para poñer paus
nas súas rodas. Pero o país em-
peza a esixir claridade e non
será doado negarlla. �

LATEXOS

CRIMES
DE BUSH
E CHENEY

’’

Esa comisión procurará
que nunca volva ocorrer
o que pasou
baixo
o mandato
de Bush ”

’’

’’Para evitar a vitoria  
de Funes, a dereita uniuse
nunha alianza que foi
definida para salvar
o país do comunismo”

Washington quere ampliar o proteccionismo en Centroamérica
Cun panorama igualmente deter-

minado pola crise económica glo-

bal e os seus efectos para as econo-

mías latinoamericanas, é posíbel

que antes de asumir o próximo go-

berno salvadoreño exista unha no-

va etapa de relación comercial con

Washington, probabelmente con

maiores cláusulas proteccionistas

para favorecer os mercados e traba-

lladores estadounidenses. 

Este apartado resulta decisivo

para El Salvador, economicamente

dependente das remesas dos seus

traballadores emigrantes nos EE

UU e atado ás disposicións do Tra-

tado de Libre Comercio con Was-

hington. Paralelamente, o país de-

be enfrontarse a unha dura realida-

de social, motivada pola presenza

de grupos delincuentes (os mais

coñecidos son os Maras), que ero-

sionan todo tipo de políticas sociais.

ACHEGAMENTO AO ALBA. Alén do ei-

do económico, un goberno es-

querdista de Funes e o FMLN acer-

caría este país cara a outros gober-

nos centroamericanos de esquer-

da, como Nicaragua e Honduras, e

propiciaría un maior radio de ac-

ción para o presidente venezola-

no Hugo Chávez e a súa platafor-

ma de integración continental re-

presentada polo ALBA, que pode-

ría contar co Salvador como novo

membro, xunto aos xa existentes

Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicara-

gua, Honduras e Dominica.

Se ben o FMLN advirte dunha

posíbel fraude electoral o 15 de

marzo, o pulso presidencial en El

Salvador define en gran medida

a radiografía política hemisférica,

acentuada nos últimos anos coa

vitoria de movementos de es-

querda críticos coa idea de inte-

gración hemisférica impulsada

dende Washington. Unha reali-

dade que merecería unha maior

atención por parte do presidente

Obama.�

O candidato esquerdista á presidencia de El Salvador, Mauricio Funes.
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As eleccións salvadoreñas,
proba para o talante de Obama
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raíces históricas poderosas, que
estudos como os de Antonio Es-
cohotado teñen analizado con
detalle, a ilegalidade segue a
producir absurdos insostíbeis. O
analista Moises Naim deu a co-
ñecer recentemente a estatística
de que un 76% da poboación
norteamericana pensa que “a
guerra contra as drogas fraca-
sou, pero que as políticas basa-
das na represión da produción,
a prohición das importacións e
a criminalización do consumo,
deben seguir nos mesmos ter-
mos”. Estas ideas están extendi-
das por todo o planeta, a pesar
de que cada vez que se organiza
un foro internacional para bus-
car novos camiños, invariabel-
mente pon sobre a mesa a nece-
sidade dunha regulación con-
trolada polos estados, chámese
legalización ou doutra maneira. 

A estigmatización do propio
debate, imposíbel de abrir des-
de calquera foro político que
non sexa afastado do día a día

das políticas nacionais, impide
tomar medidas efectivas. Os
custes dos mecanismos de per-
secución son absolutamente
disparatados, e inútiles, máis
aínda se se comparan cos do
tratamento sanitario dos de-
pendentes.

Nos Estados Unidos, o 1%
dos cidadáns está preso, a maio-
ría por tenencia de drogas. O Es-
tado ten que pagar 34.000 dóla-
res anuais para soster esa situa-
ción, fronte aos 3.400 dólares
que lle custaría por tratalos das
adiccións.

A hipertrofia e corrupción
recidivante dos sistemas de re-
presión, afectan á propia viabili-
dade dos Estados, como se está
vendo nestes meses coa guerra
aberta en México, que se ten co-
brado sucesivamente non xa a
milleiros de vitimas dos enfron-
tamentos entre cárteles e coa
policía, tamén a diferentes
grandes xefes policiais, tocados
pola man corruptora dos gran-

des magnates do tráfico ilegal.
Mesmo organismos de ca-

rácter ultraliberal, como o Cato
Institute, unha institución pu-
blicitaria do legado de Milton
Friedman, defende directamen-
te, non xa a despenalización
aberta, senón a legalización e o
control directo dos estados,
“que conduciría a que a socie-
dade aprenda convivir coas dro-
gas tal e como fixo con outras
substancias [adictivas] como o
alcol ou o tabaco”. A ilegaliza-
ción, asegura nun recente traba-
llo do seu colaborador Juan Car-
los Hidalgo, non detén o merca-
do, só o mergulla nunha activi-
dade criminal que multiplica o
lucro, “baixo a prohibición non
existen controis de calidade nin
venta de doses estandarizadas,
o que ocasiona mortes por en-
velenamento e sobredose”.

O debate non é facilmente
simplificábel, pero a prohibi-
ción social da súa formulación
está na base do actual desastre.�

estados, como Arxentina, non
están pedindo explicacións so-
bre a orixe de capitais repatria-
dos. É máis, un organismo fede-
ral admite unha declaración xu-
rada xenérica, pola que os con-
tribuíntes declaren que os cartos
“non proceden do lavado de ca-
pitais ou do tráfico de drogas”.

A IMPOSIBILIDADE DE SOSTER A ILE-
GALIDADE. Non hai negocio no
mundo cunha taxa de gañancia
tan descomunal. A propia ilega-
lidade produce que un dólar
gastado poda xenerar até 25.000
unha vez introducido na perver-
sa mecánica das substancias ile-
gais. Aínda que é un asunto con

César Lorenzo Gil
A ONU calcula que o tráfico de
drogas ilegais move, cada ano,
da orde de 350.000 millóns de
dólares, case un 8% do comer-
cio mundial. Segundo o italiano
Antonio María Costa, director
executivo da Axencia das Na-
cións Unidas contra a Droga e o
Crime organizado, con sede en
Viena, hai moitos indicios de
que unha parte considerábel
deste diñeiro líquido está sendo
utilizando para inxectar estabili-
dade en bancos con dificulta-
des.  Nunhas declaración públi-
cas Costa asegurou que esa ca-
pacidade enorme de diñeiro en
efectivo estaba reintroducíndo-
se no circuíto legal, ben pola vía
das compras inmobiliarias ou
por mecanismos financeiros
que o propio sistema bancario
estaría encantado de canear con
tal de salvagardar unha posición
enormemente debilitada.

Desde 1989 existe un orga-
nismo impulsado polo G-7, o Fi-
nancial Action Task Force
(FATF), ao que están aderidos 33
estados, entre eles España, que é
o encargado de aplicar meca-
nismos de control contra o
branqueo de diñeiro. O FATF
propuxo até 40 recomenda-
cións para evitar estas prácticas,
pero a falta dun organismo re-
gulador executivo internacional
só lle deixa na práctica elaborar
unha “lista de países non coope-
rativos”, pero nela ademais de
todos os paraísos fiscais coñeci-
dos, figuran tamén moitos esta-
dos, algúns deles asinantes dos
propios acordos. Pola concen-
tración dos centros financeiros,
tanto Europa como os Estados
Unidos, estarían sendo obxecto
destas prácticas. Mesmo algúns

Reaparece o debate
da legalización

O diñeiro das drogas aproveita a crise
de liquidez dos bancos para branquearse

’’Os custes dos mecanismos
de persecución
son disparatados e inutiles”

Alixo de cocaína incautado nas Palmas o pasado 3 de marzo. BORJA SUÁREZ / REUTERS

16-18 mundo.qxd  11/3/09  10:50  Página 3



durante os anos 80 continuou
en crecementos do 4%. Os ban-
cos concedían créditos sen re-
parar en garantías, pedindo uni-
camente como  aval os terreos
das empresas construtoras...

Durante o quinquenio 1985-
90, o crédito bancario para a
construción aumentou en
575.000 millóns de euros. Can-
do rematou o lustro, o valor das
propiedades inmobilarias cua-
driplicaba o prezo do sector
norteamericano. Tal orxía aca-
bou por contaxiar de entusias-
mo e liquidez á bolsa. 

Asustados no Banco de Xa-
pón, decidiron arbitrar medidas
para arrefriar a economía cun
aterraxe suave. O obxectivo era
minguar o desproporcionado
prezo da vivenda nun 20%, su-
bindo os tipos de interese ao 6%.

DÉJÀ VU. Durante os anos 90 (a

denominada Década Perdida) o
sistema vomitou crebas, tragou
pirámides financeiras, sumiuse
no desconcerto. No 2003 o valor
da bolsa de Tokio non chegaba
ao 25 por cento que representa-
ba na época do apoxeo da bur-
bulla. No 2005 o valor dos inmó-
beis situados nas rúas céntricas
da capital nipoa eran inferiores
no 40 por cento do que repre-
sentaban a comezos dos 90.

Aínda que Barack Obama si-
nalou o Xapón como exemplo
do que non hai que facer, as me-
didas que os EE UU e a UE teñen
posto en marcha non difiren
moito das impulsadas dende o
país oriental: 13 paquetes de es-
tímulos fiscais, redución das ta-
xas de xuro até o 0,1 por cento,
rescate de bancos que deambu-
lan erráticos, no que en termi-
noloxía actualizada se denomi-
nan Bancos Zombis, etc.�

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

O índice Nikkei –o baremo bol-
sista máis importante do Xa-
pón– comezaba a semana  cun-
ha marca endexamais acadada
nos últimos 26 anos, pechando
por baixo dos niveis de outubro
de 1982. 

A historia non difire moito de
guións xa coñecidos. Entre 1956
e 1986 o país viviu a burbulla in-
mobiliaria perfecta: O prezo do
solo multiplicouse por 5.000. A
economía medraba a ritmos do
10%. A partir da crise do 1972, e
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As semellanzas entre a crise financeira actual
e as dificultades económicas do Xapón da
década do 1990 son claras e mostran o pouco
resultado dos plans de rescate

TERRORISMO / IRLANDA DO NORTE

O IRA AUTÉNTICO  VOLVE
ATENTAR

O Ira Autén-
tico –escindi-
do do grupo
armado que
aceptou o
proceso de
paz en Irlan-
da do Norte–
a s a s i n o u
dous milita-
res e un poli-
cía británico
nunha semana na que se que-
brou a ausencia de violencia
de varios anos. Os analistas
políticos consideran que o
grupo terrorista ve con malos
ollos que anos despois dos
acordos do Venres Santo siga
habendo presenza armada
británica. A forte crise econó-
mica que vive o país e a toma
de responsabilidades na polí-
tica de seguranza do Sinn Féin
explicarían o repunte violento.

ESPECULACIÓN / ONU

A BAIXA DOS PREZOS 
AGRARIOS AGRAVA A FAME

A ONU, que no 2008 alertara
de que o aumento do prezo
dos alimentos condenaba á
morte varios millóns de per-
soas nos países pobres, su-
bliña agora que a baixada dos
prezos terá como consecuen-
cia a fame en todo o mundo
subdesenvolvido. A tese das
Nacións Unidas indica que o
sector agrícola está nas mans
da especulación, que inviste
en terras de cultivo ou non
dependendo do prezo que
poida obter. Con prezos de
venda baixos, deixan de culti-
varse terras e moitas persoas
fican sen acceso á comida.

GUERRA / AFGANISTÁN

WASHINGTON AVOGA
POR PACTAR COS TALIBÁNS

O vicepresi-
dente dos EE
UU, Joe Bi-
den, recoñe-
ceu que a
guerra en Af-
ganistán “vai
mal” e admi-
tiu que o fu-
turo da estabilización do país
pasa por un pacto cos “tali-
báns moderados”. Estas de-
claracións súmanse ás que fi-
xeron nos últimos meses res-
ponsábeis militares británi-
cos e diplomáticos afgáns e
sauditas, que xa negociaron
en secreto con líderes talibáns
sen éxito polo momento.�

Arredores do lugar

onde o IRA Autén-

tico matou un po-

licía o 10 de marzo.
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Arranxará algo o G-20 en Londres?
No espello xaponés podemos
ollar as mesmas solucións fali-
das que se están a aplicar en
países desenvolvidos. A mes-
ma estratexia de tapar gretas
do edificio inmobiliario, cando
a súa estrutura está corroída
pola aluminose. Segundo
Goldman Sachs, tan só nos EE
UU existen 5,7 billóns de dóla-
res en créditos problemáticos.

O 2 de abril no cumio do G-
20 poderemos comprobar se
os líderes das economías de-
senvolvidas se deciden a afron-
tar reformas estruturais : Na
axenda está a aplicación de
medidas estritas de control dos
mercados de capital, así como
a creación dunha entidade re-
guladora que vixíe os produtos
financeiros de risco e as axen-

cias de cualificación de riscos.
Catálogos de sancións contra
as entidades ou administra-
cións opacas como os paraísos
fiscais. Creación de bancos de
capital durante as épocas de
expansión para afrontar perío-
dos de crise...

O 2 de abril será o momento
de saber se se aposta por unha
economía social, onde o mer-

cado non sexa adulterado po-
las espirais especulativas.

En Londres non están depo-
sitadas demasiadas expectati-
vas na construción dunha no-
va estrutura  financeira mun-
dial asentada sobre as bases
para unha economía sostíbel.
Pero a magnitude da crise é tal
que é posíbel que non haxa ou-
tra alternativa.�

’’No 2005, o valor
dos inmóbeis s das rúas
céntricas da capital eran
inferiores no 40% do que
valían a comezos dos 90”

Corredores de bolsa observan o índice Nikkei no mercado de Tokio. KIM KYUNG HOON / REUTERS

Xapón, exemplo de crise mal resolta

’’Entre o 1956 e o 1985
o prezo do solo residencial
multiplicouse por 5.000”
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ECONOMÍA.20.

Xurxo González
O Goberno central prepara
unha nova Lei de Comercio
para que a lexislación española
recolla os principios da Direc-
tiva Europea de Servizos (máis
coñecida polo apelido do comi-
sario que a impulsou, Frederik
Bolkestein). O presidente da Fe-
deración Galega de Comercio,
Xosé María Seixas, oponse ao
anteproxecto que prepara o mi-
nisterio de Interior porque, en
consonancia coa norma euro-
pea, especifica que non se po-
den denegar licencias para a ins-
talación de grandes superficies
por motivos relacionados coa
oferta e a demanda, isto é, coa
protección dos pequenos co-
merciantes. Tan só protección
do medio ambiente e dos con-
sumidores, a contorna urbana e
a preservación do patrimonio
histórico poderían imposibilitar
estas novas aperturas.

En todo caso, a estatal trátase
dunha lei marco que deberá ser
complementada cunha lei ga-
lega. Ambas deberán estar en vi-
gor o 1 de xaneiro 2010, segundo
o calendario estipulado pola
UE. O bipartito desenvolveu o

anteproxecto para renovar a le-
xislación autonómica durante
gran parte da lexislatura, pero fi-
nalmente non iniciou a súa tra-
mitación parlamentaria. A lei
actual data de 1988.

Este texto, responsabilidade
da Dirección Xeral de Comercio
(Consellería de Industria), esixía
un informe favorábel sobre a
“existencia ou non dun equipa-
mento comercial adecuado na
zona afectada polo novo em-
prazamento solicitado, así
como os efectos que este poida
exercer sobre a estrutura comer-
cial da área de influencia corres-
pondente”. O obxectivo era aca-
dar “unha correcta distribución
territorial dos estabelecementos
comercias en Galiza”.

O informe sería realizado
pola Consellería, algo que esixe a

Federación Galega de Comer-
cio. Os seus servizos técnicos si-
nalan que “non se pode deixar
decidir aos concellos, xa que os
ingresos que reportan os gran-
des centros comerciais son un
gran incentivo para as corpora-
cións onde se instalan, pero po-
den supoñer un gran prexuízo
para os concellos da contorna”.

O PP REXEITOU O ANTEPROXECTO POLA
LINGUA. Responsábeis da Fede-
ración sinalan que a directiva
ten unha parte positiva, xa que
incide na redución dos trámi-
tes burocráticos para abrir e
xestionar comercios. Aínda así,
“non se deben relaxar os debi-
dos controis, porque é preciso
detectar os ‘trucos’ das grandes
compañías, como partir unha
gran superficie para non ter
que pedir unha licencia especí-
fica (que só é necesaria por riba
dos 2.500 metros cadrados)”.

Segundo esta asociación de
comerciantes, no que vai de
ano xa pecharon arredor de
1.000 pequenos negocios, pero
non se abren outros novos.
Ademais, consideran que Ga-
liza xa está saturada de grandes
superficies, polo que novas
aperturas en masa suporía un
grave prexuízo engadido. Polo
momento, a Federación está a
espera de reunirse con Alberte
Núñez Feixóo, que rexeitara o
proxecto pola promoción da
lingua galega no comercio que
incluía no seu articulado.�

ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

Manuel Cao

N os inicios da política de normalización lingüística
en Catalunya contaba o seu responsábel que á

hora de tratar de introducir o catalán en Hospitalet ha-
bía un problema grave derivado do desinterese dos ve-
ciños de orixe español en lle adicar tempo a un idioma
prescindíbel para a súa vida cotiá. Para combater tal de-
sidia optaron por interlocutores irresistíbeis como Joan
Manuel Serrat, xogadores do Barça e persoeiros famo-
sos que se expresaban habitualmente en catalán.

En Galicia, onde a poboación de orixe española é es-
casa debería ser máis fácil a normalización pero, apa-
rentemente, non foi así. A clave está nos incentivos. Cal-
quera dos últimos candidatos á Xunta suspendería un
exame de primaria de Lingua Galega pero ningún se
ocupou en melloralo. Colocan o pronome como en es-
pañol, o que soa especialmente mal ao ser sinal inequí-
voco de que usan o galego de xeito esporádico e oportu-
nista baleirando de contido a fraseoloxía normaliza-
dora. Co salvoconduto de corrección idiomática: Galiza
e grazas, temos a deslexitimación perfecta das políticas
de normalización pois un falante habitual raramente
dirá “Galiza, grazas, eu me comprometo ou eu me vou”
senón, “Galicia, gracias, eu comprométome, eu
voume”. Prima un galego deturpado e irrecoñecíbel e
aumentan os incentivos a pasarse ao español que ade-
mais de idioma dominante ten menos esixencias e dis-
cusións gramaticais e ortográficas.

Para os non galegofalantes, o galego é un atranco fa-
cilmente superábel cuns cursos dos que non se deriva
capacidade de uso senón mero requisito burocrático.
Talvez, por iso, algúns non aceptan tanto galego no en-
sino cando os políticos o falan mal e eles mesmos teñen
todos os cursos de galego pero nin o usan nin se lles
esixe que o fagan nos seus empregos. Os cursiños ser-
ven para puntuar nos baremos, penalizando os galego-
falantes reais que non os teñen. O espectáculo do rent-
seeker esixíndolle ao paisano que case só fala galego o
diploma é patético.

A política lingüística é, entre outros, un tema de xes-
tión e incentivos. En Galicia os recursos económicos e
materiais oriéntanse á captura de rendas mediante bu-
rocracias clientelares e á satisfacción dos grupos de in-
tereses menos proclives ao uso do idioma. Esta situa-
ción xera unha estrutura de incentivos na que o falante
habitual é marxinado ou prexudicado no proceso nor-
malizador mentres que o español rexeita ou despreza
sen máis unha política que ve inútil, innecesaria e un es-
trago de fondos. Estes atacan a normalización pero os
galegofalantes non a defenden e son os grupos e profe-
sionais que viven á conta do idioma os únicos que real-
mente teñen interese en mantelo como unha actividade
económica ou industria na que traballan. O galego
deixa de ser algo colectivo para ser privatizado polos
axentes rendistas da súa defensa. Da competencia desi-
gual co español deriva unha dinámica regresiva onde
este gaña clientes e o galego só conserva os que mante-
ñen o idioma por inercia familiar ou contexto social. �

Para os non galegofalantes,
o galego é un atranco
facilmente superábel cuns
cursos dos que non se deriva
capacidade de uso senón
mero requisito burocrático”

’’

’’
INCENTIVOS

A directiva Bolkestein
contra o pequeno comercio

A ENTRADA DAS GRANDES SUPERFICIES

No que vai de ano pecharon 1.000
pequenos comercios, pero o Goberno
central prepara unha lei que facilita
a apertura de novos hipermercados

’’Galiza xa está saturada
de grandes superficies”

[Federación Galega
de Comercio]

PACO VILABARROS
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Non quero facer tremendismo,
a crise vai rematar. O problema
non é cando senón como e
quen a paga, esa é unha parte
importante do debate. A dimi-
nución de impostos do PP pode
ser moi grave, porque afecta ás
rendas máis altas. Hai que
manter o nivel impositivo por-
que fan falta políticas de protec-

ción social e reactivar o con-
sumo. Hai quen di que as medi-
das keynesianas que propoñe-
mos xa non obedecen a nosa re-
alidade. Pode ser, pero as que
seguro que non serven son as
neoliberais.
SSee  hhaaii  rreettrroocceessooss,,  ooss  ssiinnddiiccaattooss
ddaarráánn  aa  bbaattaallllaa??
A CIG está lexitimada a pedirlle
ao PP cando menos o mesmo
que lle pedimos ao bipartito.
Nós mantivemos con este go-
berno unha postura dura nal-
gúns temas, porque pensaba-
mos que era a nosa responsabi-
lidade histórica por riba da par-
tidaria. Co PP temos intereses
estratéxicos enfrontados, pero
non imos opoñernos por ideo-
loxismo, senón dependendo
das medidas que tome. Esta-
mos falando de xente que foi
elixida pola sociedade galega.
Iso ímolo respectar.
QQuuee  lliiññaa  sseegguuiirráánn  nnooss  pprróóxxiimmooss
mmeesseess??
Precisamos da complicidade
social. A clase traballadora é a
maioría social, pero moitas
persoas están ganadas para
maneiras de pensar distintas ás
nosas. Temos que facer políti-
cas que contemplen outros
sectores, como os autónomos
e os pequenos e medianos em-
presarios, aos que lles afecta
moito a crise. Debemos buscar
alianzas deste tipo, que serán
máis viábeis segundo a crise se
agrave.�

Xurxo González
A CIG é actualmente o segundo
sindicato por número de dele-
gados en Galicia. Manuel Mera
(Allariz, 1944) foi máximo res-
ponsábel da central e actual-
mente forma parte da cúpula
da organización. Explica que a
preocupación do sindicato na-
cionalista está posta na evolu-
ción da crise económica e que o
resultado das eleccións pode
aumentar a mobilización so-
cial. Non obstante, insiste en
que a crise é internacional e que
a capacidade da Xunta para mi-
tigala é moi limitada.
EEnn  qquuee  mmeeddiiddaa  iinnfflluuííuu  aa  ccrriissee
nnoo  rreessuullttaaddoo  eelleeccttoorraall??
Segundo as enquisas, os princi-
pais problemas da poboación
son o desemprego e as condi-
cións económicas. Penso que
incidiu moito, cunha campaña
moi dura dalgún medio de co-
municación. Pero tamén in-
fluíu que as diferenzas neste
sentido entre o bipartito e o PP
son pequenas. De todos o xei-
tos, e pese ao bo traballo nal-
gunhas áreas de goberno, este
non se transmitiu á sociedade.
NNoo  áámmbbiittoo  eeccoonnóómmiiccoo  ee  llaabboorraall
eenn  qquuee  aacceerrttoouu  oo  bbiippaarrttiittoo??
No laboral non hai moitos acer-
tos. Na parte positiva, hai que
destacar as medidas en relación
ás persoas maiores, a lei da de-
pendencia e as galescolas. Ta-
mén o concurso eólico. Aínda
que nós esiximos que o sector
estivese en mans públicas, o
certo é que as medidas que se
tomaron cuestionaron ás clases
hexemónicas, tocáronse os in-
tereses máis poderosos do país.
Hai que ter en conta que Galiza
non ten capacidade lexislativa
no ámbito laboral e polo tanto
hai moitas limitacións. Unha
vella reivindicación do naciona-
lismo é que a Xunta teña estas
competencias, pero actual-
mente non dispón de autono-
mía en materia económica.
OO  PPPP  iinnssiissttiiuu  nnaa  ccrriissee  sseenn  eexxppllii--
ccaarr  eessttaa  ffaallttaa  ddee  aauuttoonnoommííaa......
Culparon o goberno central e

por extensión o bipartito do au-
mento do desemprego. O PP es-
queceu que todo o proceso da
burbulla inmobiliaria empezou
na época de Aznar, ao que con-
tribúe coa súa política. Lanzou a
idea de que os partidos do go-
berno destruían emprego, sen
explicar que esta crise ten carac-
terísticas internacionais que
obedecen a un esgotamento do
sistema. Ademais, nos últimos
meses o bipartito non falou dos
problemas laborais, a pesar de
que o Bloque propuxo un pa-
quete de medidas que coinci-
dían co espírito das que a nosa
central sindical defende, como o
salario social, a extensión da co-
bertura do desemprego, fo-
mento da actividade produtiva e
promoción da banca pública,
ou polo menos dun maior con-
trol do sector financeiro.
OO  nnoovvoo  ggoobbeerrnnoo  tteenn  mmaarrxxee  ppaarraa
ffaacceerr  uunnhhaa  ppoollííttiiccaa  ddiiffeerreennttee??
Vai haber retrocesos. Eles soñan
con que a actividade econó-
mica se recuperará se abren de
novo a posibilidade á especula-
ción inmobiliaria eliminando
as limitacións á construción na
costa ou se permiten a entrada
no reparto eólico de grandes
grupos. Pola contra, penso que
a economía está tocada por
problemas moito máis profun-
dos. O Banco Central Europeo
fala dun retroceso do 4 por
cento no PIB do Estado, o que
significa miles de parados máis.

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

A CIG celebrou o Día da Clase Obreira en todas as comarcas de Galiza.
Tradicionalmente a central nacionalista celebra o 10 de marzo en Ferrol e

Vigo, pero estendeu os actos para solicitar medidas contra os efectos da

crise para os asalariados. As principais reivindicacións deste ano foron ga-

rantía das prestacións sociais para os desempregados e medidas para redu-

cir o seu número. �

Manuel Mera, secretario de Fomación Sindical e Comunicación da CIG

‘Os sindicatos temos que buscar unha alianza
cos autónomos e os pequenos empresarios’

MEDIDAS CONTRA A CRISE
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PPoorr  qquuee  nnoonn  hhaaii  rreeaacccciióónn  ssoo--
cciiaall  aa  ppeessaarr  ddooss  mmooiittooss  mmeesseess
ddee  ccrriissee??
A xente está cabreada e parali-
zada. Levamos meses promo-
vendo mobilizacións e, aínda
que non teñan a resposta
agardada, imos seguir porque
abren o camiño para que o
enfado da xente se canalice
neste sentido. Ademais, gran

parte dos traballadores despe-
didos nos últimos meses fo-
ron traballadores eventuais,
que resultaron moi disciplina-
dos na perda de emprego. Hai
xente que cambiou de traballo
trinta veces e pensa que
pronto encontrará traballo. É
culpa nosa, dos sindicatos,
que non visen a situación con
máis claridade.

CCCCOOOO  ee  UUGGTT  nnoonn  aassiinnaarroonn  ooss
AAccoorrddooss  ddoo  DDiiáállooggoo  SSoocciiaall  ddee
22000099  nnoo  EEssttaaddoo..  DDáálllleess  iissoo  aa
vvoosstteeddeess,,  qquuee  rreexxeeiittaabbaann  eessttee
ttiippoo  ddee  nneeggoocciiaacciióónnss,,  aa  rraazzóónn??
Non se trata de que a CIG se di-
ferencie das outras centrais
porque elas non fan nada. A
nós interésanos que se movan,
porque é probábel que para
enfrontar os problemas dos

traballadores precisemos de
enormes mobilizacións e re-
correr á folga. Para conseguir a
complicidade da sociedade,
temos que buscar a unidade
dos sindicatos. Se non conta-
mos con UGT e CCOO, tirare-
mos para diante igual, como
xa ten dito o compañeiro Suso
Seixo [secretario xeral da CIG]
varias veces.�

‘Os eventuais foron moi disciplinados na perda do emprego’

’’Non imos opoñernos ao PP
por ideoloxismo, senón
dependendo das medidas
que tome. Trátase de xente
que foi elixida”

PACO VILABARROS
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nas súas distintas categorías, le-
vou adiante tamén a organiza-
ción do Campionato Mundial
Junior. A final celebrouse no Pa-
villón Provincial de Pontevedra,
enfrontando as seleccións de

España e ao equipo da extinta
Unión Soviética, con triunfo fi-
nal destes últimos. Neste parti-
do despuntaría un prometedor
xogador eslavo, Talan Dushe-
vayev, que anos despois se con-

Cinco medallas para o judo galego no Campionato de España sub20.
Cinco judokas galegos coparon postos de podio nos campionatos estatais.

Daniel Maquieira e Alexandre Carreira lograron a medalla de ouro nas cate-

gorías de máis de cen quilos e na inferior a esta pesaxe. Mentres, a luguesa fa-

cíase co título de España feminino en máis de 78 quilos. Outras dúas mulle-

res acadaban senllas medallas de bronce.�

go” no que cada ano se distin-
gue a  personalidades que des-
tacan na promoción deste de-
porte, así coma os xogadores e
equipos máis sobresaíntes de
cada temporada.�

Antonio Cendán
Hai agora un cuarto de século
botaba a andar a Federación
Galega de Balonmán (FGB),
que se convertía así no princi-
pal órgano reitor deste deporte
na nosa terra. Para a súa consti-
tución foi preciso a disolución
das antigas federacións provin-
ciais e unificarse nunha soa en-
tidade, nun deporte que naquel
entón, e aínda agora, tan só go-
zaba dun abondoso espalla-
mento na área das Rías Baixas.
As restantes zonas do país figu-
raban como meras observado-
ras do que acontecía ao suroes-
te galego, onde xa había anos
que un dos seus equipo estaba
na elite deste deporte, o Teucro
de Pontevedra, que tiña no seu
haber unha vitoria sobre o Atlé-
tico de Madrid na liga a media-
dos dos setenta, cando esta sec-
ción dos brancovermellos da
capital de España representaba
neste deporte algo así como o
Madrid no fútbol.

O primeiro presidente da or-
ganización do balonmán gale-
go é Xan Xosé López Izquierdo,
que sería substituído ao ano se-
guinte por Ramiro Losada que
ocupará a presidencia durante
21 anos, até 2006, ano no que é
elixido para o cargo por Xosé
Lois Pérez Ouro.

Ao longo destes 25 anos a
FGB, a máis de organizar distin-
tas competicións, entre elas os
torneos de ámbito autonómico

vertería nun dos grandes ídolos
do balonmán español, ao vir
xogar a España e posteriormen-
te acadar a nacionalidade .

Outro dos actos que organi-
za é a “Gala do balonmán gale-

MEMORIA

O balonmán é o segundo deporte

tanto en número de participantes

coma de deportistas federados na

provincia de Pontevedra. Sirva co-

mo dato que dos 45 equipos afilia-

dos a FGB, 24 corresponden a esta

demarcación provincial, 11 á de A

Coruña, mentres que as delega-

cións de Lugo e Ourense ten cada

unha cinco clubs federados. Na

área coruñesa salienta a Ferrolterra,

a segunda de Galicia en difusión.

Pola contra, na zona nordeste gale-

ga tan só contan con equipos de

balonmán en Viveiro, Lugo capital

e Monforte de Lemos. A represen-

tación no resto dos concellos é de

carácter testemuñal, limitándose a

súa difusión ao deporte escolar ou

de categorías inferiores.

Non embargante, a profusión

do balonmán nas terras de Vigo e

Pontevedra é moi anterior a funda-

ción da Federación Galega de Ba-

lonmán. En plenos anos setenta, o

Teucro competía cos grandes, en-

tre os que se encontraban o FC Bar-

celona, o Atlético de Madrid, o Gra-

nollers e o mítico e desaparecido

Calpisa de Alacante, que dominou

o panorama balonmanístico  esta-

tal durante varias temporadas. 

Nos oitenta aparécelle un com-

petidor aos pontevedreses, que é o

Academia Octavio de Vigo. Duran-

te varios anos altérnanse entre a

primeira división e a categoría de

honra (actual ASOBAL). Galicia che-

gará a converterse nunha das teó-

ricas potencias do balonmán ao

contar cun total de catro equipos,

aínda que nunca xogarán máis de

tres na mesma campaña, na máxi-

ma categoría. Aos dous tradicio-

nais equipos de Pontevedra e Vigo,

uníanse outros dous da mesma co-

marca, o Chapela e o Frigoríficos

do Morrazo, que fan xustiza aos

moitos afeccionados con que con-

ta o balonmán nesta zona.�

Equipos punteiros nas Rías Baixas

’’O balonmán é o segundo 
deporte da provincia
de Pontevedra, tanto
en participantes coma
en deportistas federados”

A chegada da
autonomía trouxo
tamén como
consecuencia
a disolución das
federacións
provincias

A Federación Galega
de Balonmán cumpre 25 anos
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Antonio Cendán
Autor dunha ampla e recoñe-
cida obra literaria, destinada
sobre todo aos máis pequenos,
Antonio García Teixeiro foi ta-
mén unha das grandes figuras
do balonmán galego. García
Teixeiro defendeu as porterías
do Teucro, Academia Octavio
e Helios de Zaragoza, na divi-
sión de honra, hai xa máis de
30 anos.
QQuuee  ssuuppuuxxoo  oo  bbaalloonnmmáánn  nnaa
ssúúaa  vviiddaa??
Foi moi importante, xa que o
deporte en si mesmo, xunto
coa música e a literatura, foron
os complementos ideais na
miña vida. No meu caso aca-
bou sendo un medio de socia-
lización marabillosa, tendo en
conta que eu era unha persoa
introvertida e que tiven nesas
áreas un xeito de desenvolver-
me a nivel humano.
CCoommoo  eerraa  oo  bbaalloonnmmáánn  nnoo  sseeuu
tteemmppoo??
Moi distinto ao de agora. Da-
quela tiñamos verdadeira afec-
ción e servíanos para facer
amigos e coñecer moitas cou-
sas. Non se nos pasaba pola
imaxinación cobrar un cénti-
mo, aínda que os xogadores
dos grandes equipos da época
tiñan xa moi bos salarios. Nós
viaxabamos como podiamos.
Recordo unha vez que fixemos
unha viaxe en taxi até Irún, en-
tre outras moitas. Tamén teño
durmido en estacións para
achegarme até o meu lugar de
estudos.
CCaall  éé  oo  sseeuu  mmeelllloorr  rreeccoorrddoo??
Hai xa máis de 30 anos, xogan-
do co Teucro gañámoslle ao
Atlético de Madrid no pavillón
de Pontevedra. Foi unha xesta.
Eles eran grandes profesionais,
a elite do balonmán e o noso
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equipo loitaba aínda por facer-
se un oco na División de Hon-
ra. Outra vez, en Alacante, con-
tra o Calpisa, o porteiro inter-
nacional Perramón díxome
“como quenta o sol desta te-
rra”. E si que quentaba! Levara
un par de balonazos na cara.
Fora ao oculista por precau-
ción, pero afortunadamente

non me ocorrera nada grave.
PPoorrqquuee  oo  bbaalloonnmmáánn  ggaalleeggoo  ssee
rreedduuccee  ááss  RRííaass  BBaaiixxaass??
Porque as tradicións imperan
e aquí comezou o Vulcano de
Vigo e logo o Teucro, en Ponte-
vedra. Nesta cidade o equipo
do fútbol do “Hai que roelo” xa
pasara a historia e o balonmán
representaba o atractivo de ver
a grandes deportistas noutras
especialidades. Logo en Vigo,
dende o Academia Octavio, fí-
xose unha gran labor de im-
pulso e tamén se traballou
moito dende a base, o que foi
fundamental para que se espa-
llase polos concellos da zona,
chegando a ter equipos nos
grandes torneos estatais que
son moi competitivos. Ade-
mais, hai que ter en conta que
noutros lugares de Galicia, co-
ma en Lugo, hai baloncesto, na
Coruña houbo hoquei a patíns
e cando existe un deporte forte
dificulta a implantación dou-
tro. Tampouco se pode esque-
cer o fútbol, xa que cando xor-
de con forza un equipo escure-
ce os demais.
EE  ppoossííbbeell  oo  sseeuu  eessppaallllaammeennttoo??
Penso que si, pero, ademais de
encontrarnos con terceiros
equipos de fútbol ou balonces-
to, temos tamén o problema
económico. Hoxe en día nin-
guén fai nada por amor á arte.
Todo o mundo, en calquera
categoría quere cobrar. Tamén
temos que ter instalacións
axeitadas. Cando eu comecei
xogabamos ao aire libre. Ter
un chándal era un luxo. Todo
isto aos rapaces de agora paré-
celles do século XIX, pero oco-
rría onte, coma quen di. Logo,
engádese a ansia de moitos
mozos, pero isto ocorre en to-
dos os deportes, de querer

emular aos seus ídolos. O de-
porte debe ser un complemen-
to da educación, da socializa-
ción e da formación. Se chegan
arriba de todo, marabilloso,
pero coido que non se debe ir
con esa mentalidade.
PPoorrqquuee  eevvoolluucciioonnoouu  ttaannttoo  nnoo
rreessttoo  ddoo  EEssttaaddoo??
A chegada de xogadores es-
tranxeiros de alto nivel foi de-
cisiva e tamén a de adestrado-
res, grazas a eles perfeccio-
nouse a técnica. Antes, a selec-
ción española acudía a un
Campionato do Mundo para
loitar polos postos do décimo
para arriba, pero hai catro
anos quedou campioa do
mundo, consegue medallas
olímpicas. Todo isto era im-
pensábel na miña época. O
panorama balonmanístico es-
taba dominado polos roma-
neses e os outros países do les-
te. Estaban tamén os nórdicos.
Agora as cousas cambiaron.
Os países do norte de Europa
seguen con forza pero os de
Europa oriental xa a perderon. 
EE  aass  iinnssttaallaacciióónnss  ttaamméénn  mmeelllloo--
rraarroonn......
Foi fundamental para que se
acadase ese alto nivel do que
goza. Nos setenta xogar no Pa-
lau Blau Grana era un luxo e de
onde mellores lembranzas te-
ño, pola pista que tiña. Nos ou-
tros había cemento do que ra-
ñaba a pel. Nos tempos que
corren baste dicir que a cancha
do Barcelona quedou moi an-
ticuada. Do mesmo xeito, o
cambio político foi fundamen-
tal e con el a mentalidade tanto
de adestradores coma de de-
portistas. Todo contribuíu pa-
ra que o balonmán estea onde
lle corresponde, aínda que
quede moito por facer.�

A selección galega de fútbol sa-
la, medalla de bronce no cam-
pionato de España. A selección

galega de fútbol sala feminino al-

zouse coa medalla de bronce no

campionato de España interterrito-

rial celebrado en Barcelona. O com-

binado galego fíxose co terceiro

posto do podio despois de derrotar

a Andalucía nos lanzamentos den-

de o punto de penalti por 4-3, tras

chegarse ao remate do partido e

tempo suplementario con empate

a tres goles.�

Antonio García Teixeiro, porteiro e escritor

‘O balonmán foi un complemento ideal
na miña vida’

’’Daquela non se nos pasaba
pola imaxinación cobrar
un céntimo”

PACO VILABARROS

22-23 deportes.qxd  11/3/09  00:13  Página 3



radigma renovado co que ache-
garse á nosa historia”, escribe
López Pato. Trátase dun mode-
lo que “xa desde o inicio nos re-
vela unha Galicia consolidada
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Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

N a súa Historia Gene-
ral de España, Mo-
desto Lafuente re-
collía en 1850 un

mapa da organización política
da Península Ibérica desde 756 a
1030. A maior parte do territorio
está baixo o dominio do califato
de Córdoba. No norte, o histo-
riador divide o territorio cristián
en, de leste a oeste, condado de
Barcelona e reinos de Navarra,
Castela e León. Non obstante, os
dous últimos están reunidos por
unha denominación común:
Jalikiah, tomada de tratados de
xeografía árabes medievais. Este
é un dos puntos de partida que
Anselmo López Carreira e Sabe-
la López Pato, comisarios da ex-
posición, propoñen ao visitante
de Da Terra de Lemos ao Reino
de Galicia.

A obra de Lafuente foi, pola
súa ampla difusión, unha peza

clave na conformación da iden-
tidade nacional española, con-
formada nos círculos liberais de
mediados do dezanove. Ao tra-
ducir o nome do termo árabe Ja-
likiah, o historiador español es-
quece a patente evolución eti-
molóxica do termo e prefire a ar-
bitraria denominación de Reino
de León. Velaí o cerne dunha
historiografía que, desde hai
máis de douscentos anos e até a
actualidade, insiste na idea de
que o antigo Reino de Galiza foi
unha entidade política efémera
e supeditada ao poder dos reis
leoneses e casteláns.

REALIDADE DISTORSIONADA. Afirma
López Carreira, no catálogo da
exposición, que a consecuen-
cia destes cambios é que “Gali-
cia desapareceu como prota-
gonista da escena histórica e
estabeleceuse  para ela un
marco normativo estraño, no
que por forza a súa realidade se
distorsiona e xa non atopa ex-
plicación satisfactoria”. Este
paradigma provoca que mani-
festacións artísticas como os
Cancioneiros, cuxo orixe está
claro por empregar a lingua ga-
lega, “semellan brotar nun
contexto inaudito: lingua de

cultura supralocal que se ex-
pande desde un territorio su-
postamente subalterno”.

“A mostra pretende forne-
cerlle ao público en xeral un pa-

como referente xeopolítico re-
coñecido en toda Europa e áre-
as limítrofes ao longo de toda a
Idade Media”. Non obstante, a
historiadora recoñece que “evi-
dentemente, é imposíbel cubrir
cunha única exposición o balei-
ro da historiografía medieval.
Trátase tan só, de dar un paso
nesa dirección”.

A TERRA DE LEMOS COMO PIVOTE. A
orixe deste percorrido pola Ga-
liza medieval hai que buscala

Jalikiahredescuberta
Unha exposición reúne obxectos e
documentos do Reino de Galiza medieval
que salientan a súa importancia no
contexto internacional da época

EXPOSICIÓN HISTÓRICA

Mapa Mundi do Beato de Liébana (finais s. VIII) que inclúe a Asturias no territorio galego; Foral do Bono Burgo de Caldelas, primeiro documento en galego coñecido até agora, do ano 1228; e Privilexio rodado de

Afonso XI polo que se lle concede Monforte aos condes de Lemos (1332).

Cargador de bombarda e proxectís da época.

O Reino de Galicia na alta Idade Media (séculos VIII-XI).

’’O termo árabe Jalikiah
foi traducido por Reino
de León, esquecendo
a evidente evolución
etimolóxica”

UERE SABER MÁIS?
Visitas guiadas por Anselmo
López Carreira, comisario da
exposición, os sábados 13 e 21
de marzo ás 18h. É precisa a
reserva no telf. 685 860 773.

?
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puxese en relación co conxun-
to da Galicia medieval.

Os mosteiros da Ribeira Sa-
cra, os castelos e os Irmandi-
ños que os derrubaron, o co-
mercio con Inglaterra, as loitas
pola hexemonía coas liñaxes
portuguesas e cos Pimentel do
Bierzo sosteñen un relato
acompañado de detalles que
nos revelan unha forma dife-
rente e pouco divulgada de mi-
rar a historia.�

no I Simposio de Historia en
Terra de Lemos, organizado
pola Consellería de Innova-
ción e Industria en 2007 en co-
laboración co Concello de
Monforte. O éxito daquela
convocatoria, e as teses expos-
tas que sinalaban a importan-
cia do Condado de Lemos du-
rante toda a Idade Media, ani-
maron aos organizadores a ar-
tellar unha exposición que
transcendese este territorio e o
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Unha vista da exposición e [abaixo] lauda fundacional de San Pedro de Rocas, de época sueva (ano 573).

A exposición Da Terra de Lemos ao

Reino de Galicia estará até o 22 de

marzo no Centro Cultural da de-

putación de Ourense. Despois

viaxará a Braga para quedar final-

mente estabelecida en Monforte

de Lemos. A súa duración está

condicionada pola diversa proce-

dencia dos fondos que se amo-

san. A maior parte procede de

institucións galegas (Arquivo da

Catedral de Ourense e Arquivo

Histórico Provincial de Ourense e

dos museos Arqueolóxico Provin-

cial e da Catedral de Ourense, das

Peregrinacións e de Santiago),

aínda que son de salientar as pe-

zas que proveñen de organismos

con sede en Madrid, como o Ar-

quivo Ducal da Casa de Alba, e o

Arquivo Histórico e a Biblioteca

Nacional.

Anselmo López Carreira cita

precisamente o foral do Bono Bur-

go de Caldelas, do arquivo da Casa

de Alba, como unha das pezas

máis significativas da exposición:

concedido polo rei Fernando II en

1170, foi logo confirmado por

Afonso VIII e traducido do latín ao

galego en 1228. Constitúe o pri-

meiro documento redactado na

nosa lingua que se coñece. Outro

dos documentos procedentes de

Madrid é o Privilexio rodado de

Afonso XI polo que se lle concede

Monforte aos condes de Lemos, do

ano 1332.

O percorrido pola exposición

combina pezas simbólicas, como

A Mariscala (cadea coa que, se-

gundo a tradición popular, foi

axustizado o mariscal Pardo de

Cela) con outras de indubidábel

valor histórico, como a colección

de moedas que reflicten a expan-

sión comercial e agrícola do reino

nos séculos XI e XIII. Moedas gale-

gas (diñeiro de Afonso VI, de Fer-

nando II, de Afonso VIII é óbolos

co busto do apóstolo Santiago)

convivían con dírhams emirais

andalusíes, dobras de Afonso VIII

de Castela e floríns de Pedro IV de

Aragón. De Inglaterra, á que Gali-

za exportou durante a Baixa Ida-

de Media viño e á que lle com-

prou téxtiles, proceden un noble

de Eduardo III e un angel de

Eduardo IV.�

O primeiro documento en galego e A Mariscala

’’A exposición amosa pezas
cedidas temporalmente
por arquivos madrileños,
como o da Casa de Alba ou
o da Biblioteca Nacional”

’’Moedas galegas convivían
con dírhams emirais
andalusíes, dobras
de Afonso VIII de Castela
e floríns de Pedro IV
de Aragón”

‘Unha espada 
do século XIII!’
Os nenos e as rapazas entran
na sala de exposicións anima-
dos. Semella que a longa viaxe
en autobús de Rubiáns (Vila-
garcía) a Ourense non reduciu
as súas ganas de troula. O guía
da exposición tenta atraer a
súa atención explicándolles as
diferenzas entre o territorio da
Galicia medieval e a Comuni-
dade Autónoma Galega. Pero
o que de verdade lles interesa
son as armas expostas: puntas
de lanza e de seta e, sobre to-
do, a enferruxada espada. Un
deles repite sorprendido a ex-
presión do guía, “Unha espa-
da do século XIII!”.

A exposición está planea-
da para que estudantes de co-
lexios e institutos a visiten co-
mo parte da súa formación
académica. Anselmo López
Carreira sinala que, ademais
da propia configuración do
percorrido polas pezas pre-
sentes, deseñáronse unhas
unidades didácticas que axu-
dan os mestres a preparar o
percorrido.

Aínda así, Da Terra de Le-
mos ao Reino de Galicia é o
bastante completa para sor-
prender a todo tipo de públi-
co. Porque nunca está de
máis descubrir que os histo-
riadores romanos Estrabón,
Plinio e Tolomeo citan nas
súas obras sobre a Gallaecia
que lemavos (Terra de Le-
mos), seurros (Sarria) e super-
tamaricos (Trastámara) con-
vivían no convento lucense.�

’’Estudantes de toda Galiza
acoden á exposición, aínda
que non está deseñada
especificamente para
escolares”

UERE SABER MÁIS?
Da Terra de Lemos ao Reino de
Galicia, López Carreira, Anselmo
e López Pato, Sabela. Consellería
de Innovación e Industria, Xunta
de Galicia, 2009 (Catálogo da
exposición).

O reino medieval de Galicia, López
Carreira, Anselmo, Ed. A Nosa
Terra, 2005.

?
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tura e mestre dunha xeración
de literatos pontevedreses co-
ñeceu por tradición oral moi-
tos dos episodios da guerra.

O SANGUE DOS CORTIÑA. Nesta
mesma colección figura ade-
mais a obra O sangue dos Cor-
tiña, de Miguel Anxo Fernán-
dez, con ilustracións de Pepe

francesada de pano de fondo.

A FRANCESADA COS BOLECHAS.Ou-
tra das novidades relacionada
coa Guerra da Independencia
ten aos Bolechas como prota-
gonistas. Pepe Carreiro pro-
ponlle desta vez aos cativos un-
ha viaxe ao tempo dos france-
ses, concretamente ás loitas dos
veciños de Cotobade. Titúlase
O canón de pau. A través dos re-
cordos do seu avó, Tatá, Sonia,
Braulio, Carlos, Pili, Loli e Chis-
pa descobren como esta vila loi-
tou con útiles de labranza bási-
cos, tirando do enxeño para ga-
ñar batallas, como foi o caso do
canón de pau.�

Carreiro. O crítico e escritor re-
crea un episodio ambientado
nas terras do Ribeiro, vítima
tamén da rápida invasión de
Galiza polo exército napoleó-
nico, que pouco a pouco se
transformou en guerra de gue-
rrillas. Con rigor histórico, Mi-
guel Anxo Fernández, autor
tamén de O sabre do francés
(Galaxia), elabora unha histo-
ria que deixa ao descuberto
ademais a solidariedade dun
pobo levantado en armas.

Edicións A Nosa Terra ten
previsto tamén o lanzamento
proximamente de Cris Canalla,
de Adolfo Caamaño dentro da
nova colección ‘deRelatia’, coa

ción Relatos históricos a obra
Xan Loureiro, do escritor e xor-
nalista Xesús Muruais (Ponte-
vedra, 1852-1903), con ilustra-
cións de Anxo Fariña. 

Ambientada na Pontevedra
de 1809, este polémico xornalis-
ta relata a historia de amor entre
unha moza galega e un alto ofi-
cial francés nos peores días da
Francesada. A trama discorre un
mes despois de que o mariscal
Soult pasara por Pontevedra,
poñendo unha forte gornición
na vila. “Os soldados de Soult
deixaran no país pegadas de
sangue: a pillaxe e devastación
acompañaban os seus pasos e
apenas houbo aldea do tránsito
que non fora entregada á codicia
soldadesca” narra o escritor, pa-
ra quen “Galiza sentía revivir nas
súas veas o sangue dos irmandi-
ños e preparábase en loita”. 

Xesús Muruais escribiu en
destacados periódicos deci-
monónicos. Profesor de litera-

M.B.
O achegamento histórico pro-
posto por Eduardo Rolland en
Reconquista. Vigo en armas
(Xerais), o relato  Xan Loureiro
de Xesús Muruais (Edicións A
Nosa Terra) ou a nova aventura
dos Bolechas polo Cotobade de
1809, O canón de pau, son al-
gunhas das novidades que xa
enchen os andeis.

A RECONQUISTA EN GALIZA. Un dos
libros publicados recentemen-
te sobre a Francesada está asi-
nado por Juan M. Osuna Rey (A
Coruña, 1938) e leva por título A
Guerra de Independencia en
Galicia. Editado por Edicións
Lostrego, o autor elabora unha
cronoloxía da invasión dos
franceses e analiza coa inten-
ción de botar luz sobre a histo-
ria e renderlle homenaxe aos
“soldados galegos que soube-
ron oporse á inxustiza dunha
invasión non desexada” e que
ao seu ver foron “os verdadeiros
heroes”. Un traballo ben elabo-
rado, ao dicir da crítica.

Non é a primeira vez que
Osuna Rey se refire a este episo-
dio da historia galega. En 2006 a
Fundación Barrié de la Maza
publicou a súa tese de doutora-
mento Os franceses en Galiza:
historia militar da Guerra de In-
dependencia en Galiza (1809). 

A FILLA DE XAN LOUREIRO. Pola súa
banda, Edicións A Nosa Terra
vén de editar dentro da colec-

Literatura para adultos, ensaio e contos para
cativos artellan a ollada que as editoriais botan
á chamada Guerra da Independencia cando
se cumpren 200 anos das batallas libradas
en Galiza contra as tropas napoleónicas

Para ler a francesada

UERE SABER MÁIS?
Las memorias del mariscal Soult.
Las tropas napoleónicas
en Galicia, 1808-1809.
Juan de Dios Soult, duque
de Dalmacia. Traducida
por Mark Zbiniew Guscin.
Librería Arenas, A Coruña.

?
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Ilustración de Pepe Carreiro para o libro O sangue dos Cortiña

de Miguel Anxo Fernández, da colección de Edicións

A Nosa Terra ‘Relatos históricos’, á que pertence tamén

a novidade Xan Loureiro, de Xesús Muruais.

O escritor e xornalista Eduar-
do Rolland vén de publicar
Reconquista. Vigo en armas
(Xerais), unha revisión dos
acontecementos que tiveron
lugar en Vigo no 1809, resul-
tado dun amplo proceso de
investigación no Arquivo His-
tórico Militar de Madrid, no
Arquivo Municipal de Vigo,
na Biblioteca Británica de
Londres e na Biblioteca Na-
cional de Francia.

Unha das achegas do volu-
me destaca que a Reconquis-
ta non foi unha “aventura
menor” senón que foi o cen-
tro das olladas europeas. Co-
mo explica Rolland, “o diario
The Times de Londres dedi-
coulle espazo case todos os
días de xaneiro a xuño de
1809 a informacións sobre o
que acontecía en Galiza por-
que nese momento era o úni-
co lugar de Europa que lle es-

taba a facer fronte a Napole-
ón”. “A Reconquista en Galiza
daría para unha película dig-
na de Hollywood” sinala, “o
problema é que non temos
cartos para facer épica”.

Máis alá de erros nas da-
tas, repetidos de autor a au-
tor, o escritor e xornalista per-

cibiu durante o proceso de in-
vestigación que a Guerra da
Independencia foi emprega-
da politicamente. “Utilizouse
para transmitir unha idea
monárquica, conservadora e
clerical de España”, que inci-
de “na idea de que o pobo loi-
tou polos intereses da monar-
quía”. Malia a épica que se
quixo facer ao respecto “as
xentes levantáronse para de-
fender o seu, porque lle quei-
maban as casas, matábanlle o
gando, roubábanlle os víveres
e violaban as mulleres”. 

O autor destaca a ademais
que as mensaxes que deixa
entrever a bibliografía publi-
cada ao respecto ten ese ca-
rácter de arenga porque “a
maior parte dela foi redacta-
da en épocas conservadoras”.
“É ilexítimo” apunta “deixar a
interpretación da historia a
un sector reaccionario”.�

The Times dedícalle espazo diario á guerra

Eduardo Rolland.

A retirada de sir John Moore,

cómicde Pepe Carreiro

(Xerais); Cris Canalla,

de Adolfo Caamaño, relato

de próxima aparición,

Ed. A Nosa Terra [arriba]

e O canón de pau,

dos Bolechas.

A Guerra de Independencia

en Galicia, de Juan M. Osuna Rey.

Ed. Lóstrego.
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Hoxe presentamos un super-clásico

do cine de todas as épocas,

na particular versión do noso

debuxante de garda,

ANOSATERRA
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Continuará a semana vindeira
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Pau de auga ou de chuvia

O Pau de auga ou de chuvia ten a súa
orixe en pobos indíxenas americanos. É un
instrumento que nos permitirá escoitar un
agradable son, que podeasemellarse ao da
auga ou a chuvia ao caer.

Agora hai que tapar
o tubo polos dous
extremos, con
dous trozos de
cartolina.
Aseguramos de
novo coa fita de
embalar.

Para que quede ben bonito, podes decoralo
pegando papeis de cores, cintas, ou pintando
unha cartolina.
Agora, ao movelo lentamente, podes disfrutar
dos sons deste pao de chuvia

Pegamos os tubos de
papel hixiénico entre sí
coa cinta aillante, até
facer un tubo máis
longo.  

Despois metemos os
cravos cara dentro,
cruzándose entre sí, e a
uns 10 cm. de distancia.
Asegurámolos por fora

coa cinta.
Logo introducimos os
graos de arroz, un par
de puñados.
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Antonio García Teixeiro 

NNon é doado que os ra-
paces se acheguen á li-

teratura porque si. Normal-
mente descubrir bos libros é
o resultado de buscas cheas
de paciencia cun chisco de
intuición, pero cun moito de
atención ao que circula arre-
dor de nós polas librarías, ca-
tálogos, reseñas e demais.
Necesítase un coñecemento
real, vencellado ás ganas de
acadar obxectivos que ilusio-
nen á hora de falar de lectura
literaria. Xa que logo, a figura
do mediador ou mediadora
resulta imprescindible. En
principio, pensamos que o
labor de mediación debe re-
alizarse na casa, na escola ou
na biblioteca principalmen-
te. E así ten que ser. Pero de-
bemos ter en conta que ese
labor de achegamento e per-
suasión cara aos libros po-
den exercelo persoas de ofi-
cios variados que coincidan
no fundamental: amar a lec-
tura e considerar que o amor
por ela pode ser transmitido.
Esa avoa que agasalla un li-
bro aos netos actúa de me-
diadora. Ese libreiro que
aconsella un libro a un rapaz
é un mediador. A comercial
que sabe presentar o libro
axeitado nas escolas resulta
unha magnífica mediadora.
Animación, mediación,
competencia lectora, etc.
son termos que, envoltos en
emocións, posúen auténtico
sentido. A lectura ten moito
que ver cos afectos e co pra-
cer do descubrimento. O fo-
gar, a aula ou a biblioteca son
espazos magníficos para ex-
presar os infinitos sentimen-
tos provocados pola literatu-
ra no máis íntimo de nós.
Nas librarías tamén se for-
man lectores.E nas conver-
sas ao redor dun chocolate.
Eu teño un amigo con quen
falo de libros moi a miúdo.
Comentamos o que estamos
a ler e gozamos con iso. Sem-
pre tomo nota dalgún título
que menciona. Que extraor-
dinario mediador!�

MEDIADORES

A lectura
ten moito
que ver 
cos afectos”

’’

Vouvos papar.

Autor:  Luz Méndez e Pere Tobaruela 

Ilustracións:  Daniel Xove

Editorial: Xerais. Col. Merlín

Orixinal conto, non só por estar escrito a
catro mans por unha galega, Luz Mén-
dez e un calalán, Pere Tobaruela senón
tamén, pola temática tratada e o xeito
de desenvolverse nun mundo actual,
perfectamente recoñecido polos novos
lectores, no que é posible a comunica-
ción sen ser necesaria a proximidade
corporal dos diferentes interlocutores.
Estamos a falar da internet e o grande

abano de posibilidades de relacións so-
ciais que encerra. Tucho e Mucha son
dous nenos aos que lles encanta xogar
ao buscaminas ademais de chatear,
pero co que non contaban era que a súa
afección lúdica se ía converter nunha re-
alidade, aínda que, a priori, inverosímil
para os demais. Un día son secuestrados
misteriosamente polos seus ordenado-
res, véndose envoltos nunha fantástica
aventura da que serán protagonistas
dun xeito directo ao traspasar a fronteira
física dos seus monitores. Ante a marabi-
llosa experiencia compartida, deciden
plasmala por escrito a través de cadan-

seu diario no
que recollen
d i f e r e n t e s
emocións e
percepcións
do suceso,
sendo quen

de reflectir mesmo as pegadas que, ás
veces, só quedan gravadas na memoria.
As ilustracións de Daniel xove, no que
supón o seu primeiro traballo profesio-
nal, axudan a crear esta amálgama entre
a historia impresa no papel e a vivida no
ciberespazo.�

Alba Piñeiro

Aventura no ciberespazo

Solucións aos
pasatempos:
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Neste barullo de letras están ocultos sete nomes de

oficios e profesións. A descubrilos!

Mostra a este señor o camiño á súa

casa...
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TTaamméénn  éé  iinntteerreessaannttee  aa  lliinngguuaaxxee
ddiiaalleeccttaall  ddaa  MMaarriiññaa::  oouuttrroo  iinn--
tteennttoo  ddee  rreeccuuppeerraarr  aallggoo  qquuee  ssee
eessttáá  aa  ppeerrddeerr??
Hai moitas palabras que se non
as emprego con ela, se cadra xa
non as emprego máis. De feito,
foi intenso volver escribilas,
porque cada palabra ten un va-
lor simbólico, pensas na forma
de dicilas que ela tiña. Xa non é
a palabra, é a expresión, a voz...
Tampouco o fixen cunha inten-
cionalidade social, de recupera-
ción, foi algo que xurdiu.
RReellaacciioonnaa  oo  ffeeiittoo  ddee  eessttaarr  pprreettoo
ddaa  mmoorrttee  ccooaa  vvoollttaa  aa  uunn  eessttaaddoo
aammnniióóttiiccoo..
Hai algo desa felicidade da ino-
cencia que relaciona os vellos e
os nenos. De quen viviu toda a
vida traballando e chega a un
estadio de tranquilidade, de sa-
bedoría, e de quen está esper-
tando a vida. Tamén quixen
afondar nesa relación, entre a
vella e as nenas. Para min é dos
amores máis fondos que pode
haber. Tamén é certo que nos
seus últimos anos, Alicia che-
gou a ser moi dependente, por
mor da súa xordeira. Iso facíaa
vivir nunha burbulla, e depen-
der da miña avoa. Era coma
volver ser nena.
NNaa  pprreesseennttaacciióónn  ddoo  LLiibbrroo  ddee
AAlliicciiaa rreeccoorrrreeuu,,  ccoommoo  aaccoommppaa--
ññaammeennttoo,,  áá  iimmpprroovviissaacciióónn  ddee
ttrreess  mmúússiiccooss  ddee  jjaazzzz  ppaarraa  rreeccii--
ttaarr..  IInntteerrééssaallllee  oo  ccaarráácctteerr  ppeerrffoorr--
mmaattiivvoo  ddaa  ppooeessííaa,,  aa  oorraalliiddaaddee??
Foi un pouco arriscado, pero
penso que lle dá intensidade e
que tamén fai que quen escoita
se concentre e lle cheguen os
poemas doutra maneira. Agora
estase perdendo moito o cos-
tume de ler en alto, de recitar...
FFaalleemmooss  ddaa  rreeddee::  AAqquuíí nnaacceeuu
ccoommaa  uunn  bblloogg,,  ee  nnaa  aaccttuuaalliiddaaddee
mmaannttéénn  oouuttrrooss  ddoouuss  ((oo  ddeevvaann--
ddiittoo  AAccóórrddaammee  ee  RReevveellaaddoorraa,,
rreevveellaaddoorraa..bbllooggssppoott..ccoomm,,  ccooaass
ffoottooggrraaffííaass  ddee  MMaallaa  MMüülllleerr))..
QQuuee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  llllee  aacchheeggaa  áá
ppooeessííaa  eessttaa  nnoovvaa  lliinngguuaaxxee??
O blog dáche unhas posibilida-
des de comunicarte cos lecto-
res que non terías doutro xeito,
se as cousas quedasen pecha-
das nun caderniño. A verdade
é que para min é coma un
xogo: sobre todo o que pode-
mos ver en Reveladora e o que
fago en Acórdome. Seguín un
pouco a Georges Perec (Je me
souviens, 1978), o que pasa é
que o que para a súa xeración
foi unha revolución, nos tem-
pos de Google, xa non o é tanto
(ri). De todos os xeitos, tamén
me interesaba recoller os meus
recordos “impuros”, non com-
probar como foran as cousas
en realidade, senón como as
recordo.�

plano do real, o seu territorio é
outro. E a memoria tamén ela-
bora as cousas e faino de forma
imperfecta: construímos o que
recordamos.
TTeenn  mmooiittaa  iimmppoorrttaanncciiaa  aa  aallddeeaa,,
oo  eessppaazzoo  pprrooppiioo,,  aa  vvoollttaa  aaoo  ppaa--
rraaííssoo  ppeerrddiiddoo  ddaa  iinnffaanncciiaa......  
É que teñen relación Alicia e o
lugar. É unha aldea da Mariña,
de Xove, pero tamén é a co-
ciña, a casa que xa foi a da miña
tataravoa... Hai aquí tamén un
xogo de matrioscas que con-
ducen dun espazo a outro. “O
tobogán de raíces”, que dá tí-
tulo á segunda parte, ten que
ver coa descuberta da casa
pola miña irmá e máis eu. Ali-
cia é a aldea, cousas que vivín,
coma a matanza. 
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uunn  tteemmaa  rreeccoorrrreennttee  ttaannttoo  nnaass
ssúúaass  oobbrraass  ccoommoo  nnaallggúúnn  bblloogg
((aaccoorrddoommee..bbllooggssppoott..ccoomm))......
Estamos construídos de me-
moria e de amor. Pero dunha
memoria que nós construímos
e que á vez nos constrúe a nós.
Quixen transitar aquí pola zona
das sombras (velaí Chantal
Maillard, en Matar a Platón), a
memoria é algo que elabora-
mos. A poesía permite cons-
truírnos, a memoria tamén.
CCaalleess  ssoonn  aass  vvoocceess  qquuee  ccoonnvvii--
vveenn  nnoo  ppooeemmaarriioo??
Por unha parte, hai unha se-
cuenciación cronolóxica: ato-
pamos unha Alicia vella, a Alicia
nova, e as voces das súas bisne-
tas. Pero tamén hai unha voz en
off, narradora, dende fóra. 
CCoommoo  aaccoommeetteeuu  aa  rreeeessccrriittaa  ddaa
hhiissttoorriiaa??  CCaannttoo  hhaaii  ddee  ffaabbuullaa--
cciióónn??
Non pensei en facer unha histo-
ria biográfica: os poemas foron
xurdindo (o primeiro que escri-
bín aparece xa en Aquí), e vin
que tiñan unha unidade. Entón
fun artellando o libro de Alicia.
Eu digo que é unha historia fa-
bulada ou inventada. A poesía
tampouco ten que situarse no

Lara Rozados
Olalla Cociña (Viveiro, 1979)
acaba de presentar Libro de Ali-
cia, VIII Premio de Poesía Fiz
Vergara Vilariño, editado por
Espiral Maior. É o seu terceiro li-
bro, logo d’As cervicais da me-
moria(VIII Premio Avelina Va-
lladares, editado por Fervenza
no 2005) e de Aquí (intempe-
ries), publicado na colección
Poeta en Compostela, do
Grupo Correo, a Concellaría de
Cultura compostelá e a AELG.
Falamos con ela de Alicia...
EEssttee  lliibbrroo  eessttáá  ddeeddiiccaaddoo  áá  ssúúaa
bbiissaavvooaa,,  AAlliicciiaa,,  qquuee  mmoorrrreeuu
ccoonn  9966  aannooss..
Ela morreu hai cinco ou seis
anos, e a miña irmá (o libro
está dedicado a ela) e máis eu
coñecémola moi de preto xa
dende pequenas, sempre es-
taba moi presente na memoria
familiar. Contábanse cousas
dela: tivo unha filla solteira,
non emigrou a América, “tra-
ballou sempre coma un
home”... Por outra parte, hai
moita violencia na súa historia:
foi á escola o xusto para apren-
der a escribir o seu nome, viviu
nun contexto de machismo, de

illamento... Pero a poesía dá-
che a posibilidade de buscar
“ao outro lado”. O momento
en que notas a ausencia dunha
persoa é cando empezas a bus-
cala, e pensar, por exemplo,
como sería Alicia nova? Unha
Alicia namorada?
AAlliicciiaa  ccoonnttáábbaalllleess  hhiissttoorriiaass..
CCaannttoo  ttiivvoo  qquuee  vveerr  eellaa  nnaa  ssúúaa
rreellaacciióónn  ccooaa  lliinngguuaaxxee??
Sobre todo contaba e recitaba
moitos romances, era a súa
forma de aprender e transmitir
as historias. Tiña unha memo-
ria impresionante. 
OO  lliibbrroo  xxooggaa  ccooaa  ffiigguurraa  ddaass  mmaa--
ttrriioossccaass  ee  ccooss  eessppeellllooss,,  ssoobbrree
ccoommoo  aa  mmeemmoorriiaa  ddooss  oouuttrrooss
ccoonnssttrrúúee  aa  iiddeennttiiddaaddee  pprrooppiiaa......
Xoguei moito con A través do
espello e o que Alicia topou alí
(Lewis Carroll), que é un libro
referencial para min. E as ma-
trioscas teñen que ver coa re-
flexión que chega cando acon-
tece a morte e penso: “queda-
mos miña avoa, miña nai e
máis eu”, na cadea de mulleres
que me precedeu. E investigo,
daquela, como sería ser Alicia.
QQuuee  rreellaacciióónn  tteeññeenn  aa  ccoonnssttrruu--
cciióónn  ddaa  mmeemmoorriiaa  ee  aa  ppooeessííaa??  ÉÉ

Olalla Cociña, poeta

‘Alicia era a miña bisavoa, eu busquei
ao outro lado’

JESSICA BARCALA / A.G.N.

’’Hai moitas palabras
que se non as emprego
con ela, se cadra xa non
as emprego máis”
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vida lle arrincou os ollos: Ánxel
Casal.

A novela é unha reconstru-
ción biográfica, epocal e de
grupo, unha fabulación exis-
tencial, crúa e inten-
sa, sen concesións. Ao
escribir reconstru-
ción biográfica penso
na reconstrución da
vida do protagonista.
Segundo vai rematar
a novela imos saben-
do que o que lemos
foi precisamente a re-
construción da vida
daquel rapaz que Lu-
cía rescata de debaixo
da cama cando lle
matan a súa familia. A
súa vida na Coruña, a
fuxida a París (forzada por ter
que escapar do golpe de esta-
do franquista e a posterior

crítica
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Memoria de cidades sen luz,
de Inma López Silva, actual
Premio ‘Blanco Amor’, é unha
das mellores novelas publica-
das o ano pasado. Despois de
lela resoa na miña cabeza un-
ha terna de títulos: A mala vida,
peza teatral de
Carlos Etxeba,
porque o teatro
é unha das pai-
xóns da autora
desta novela;
tamén A vida
que nos mata,
de Xabier López, sería un pre-
cioso título para a novela de
Silva, claro que o dela tamén é,
a meu ver, moi bonito. E, sobre
todo, Fouché, dun Stefan
Zweig que a memoria literaria
do século pasado aínda non
soubo colocar no sitio que lle
corresponde. Das tres, é esta
do austríaco a que máis intere-
sa, inclusive non tiña porque
ser exactamente ese título e
podería ser case calquera ou-
tro desa particular simbiose
entre biografía e ficción que fai
que as páxinas da súa prosa re-
sulten inconfundíbeis. E é a
que máis interesa precisamen-
te porque a fórmula narrativa
que aquí nos ofrece Inma Ló-
pez Silva ten moito que ver coa
de Zweig. Memoria de cidades
sen luz, é unha novela, indus-
cutibelmente, mais sería irre-
coñecíbel sen as achegas bio-
gráficas de Santiago Casares
Quiroga, aínda máis a de María
Casares e a de María Mira-
montes e Ánxel Casal, tres per-
sonaxes que deixaron pegada
no século pasado. Asemade,
quero salientar a María Mira-
montes, polo moito que a cul-
tura galega lle debe ao calado
labor desta costureira á que a

llar xuntos no Teatro Nacional
Francés. Non pode esquecer o
ambiente soñador do cinema
Savoy coruñés, o teatral tam-
pouco, obviamente, nin o das
timbas ás que acode ás veces.

Memoria de cidades sen
luz, é, en realidade, a memoria
dun tempo sen luz, en calque-
ra das cidades sinaladas, tese
máis implícita que explícita,
pois, como toda novela mo-
derna, está construída para
que o lector reflexione. Por
exemplo sobre a reivindica-
ción do papel xogado polas
mulleres na acción naciona-
lista (e cultural ) histórica, ta-
mén sobre as súas propias
condicionantes como mulle-
res. E, non pode faltar, a refle-
xión sobre o ser humano co-
mo un boneco aboiando nun
mar enfurecido, nunha vida
atolada, na cal procura ser fe-
liz e na que o logra só parcial-
mente porque non pode con-
trolar todas as vectores e for-
zas que inciden nel. Pense-
mos no triste final de María
Miramontes, da mesma Lu-
cía, de Casares Quiroga ou
Ánxel Casal.

Memoria de cidades sen
luz é unha novela na que a au-
tora conxuga maxistralmente
paixóns a dúo. O teatro e a na-
rrativa, o estudo histórico e a
ficción narrativa, a esfera rei-
vindicativa social e a propia da
individualidade. Memoria de
cidades sen luz está correcta-
mente escrita, á autora non a
asustan períodos sintácticos
complexos e sabe resolvelos
sen caer na simplicidade, bei-
rea a novela biográfica co-
mentada, entre ficcional e his-
tórica, con moita habilidade.
Tarda, se se quer, en entrar, o
ritmo de decodificación resul-
ta un tanto lento precisamen-
te por ese recurso ao comen-
tario, desde o cal non queda
detalle sen atender. Porén,
neste tamén estudo práctico
da creación, desde que a auto-
ra se decata de que é na infan-
cia, no pasado, onde están as
claves de todo, prepara o dis-
curso para un remate emocio-
nalmente moi intenso.�

Xosé M. Eyré

Marga Romero

Xa non nos queda Portugal e
falamos da boa anada de la-

ranxas e de como chega a xeada
e o temporal inesperado as bota
a rodar e secan e nos deixan sen
zume. Antes gardábanse mazás
no pinche para aguantaren o in-
verno. Non temos laranxas, de-
rramamos as mazás e de nada
vale falar de culpas como manda
a relixión. Desfixémonos dos ví-
veres, dos que definían a nosa
tripulación. E fomos navega-
mos, sen rumbo. Deixo as metá-
foras no faiado e reclamo a res-
ponsabilidade de toda a cidada-
nía que participa nun sistema
democrático que nos trata como
menores, que non lle interesa fa-
cernos responsábeis, seguimos
recibindo papeletas nos nosos
enderezos, acudindo a votar
acompañados e facendo do co-
lexio electoral un lugar de en-
contros oportunos. Reclamo o
voto obrigatorio en cabina, algo
normal nas democracias occi-
dentais que nos poñen como
exemplos, a cabina que obriga a
enfrontarse coa conciencia de
cada un. Créoo necesario tanto
como que se remate coa lei que
permite o voto a quen nunca pi-
sou este país e del non sabe ab-
solutamente nada. Non estamos
nun país de dereitas, estamos
nun estado de dereitas que pre-
tende protexer o seu voto e mi-
malo, e nun país no que na  últi-
ma campaña electoral se segui-
ron os guións dos programas te-
levisivos de maior audiencia, os
do corazón e dos xuízos parale-
los. En Europa celébrase o pri-
meiro de abril como un día no
que se fan bromas e se converte
ás persoas en peixes inocentes,
aquí o primeiro de abril van os
burros onde non deben ir. Ben
podían escoller outro día para
constituír o novo Parlamento,
calquera pode pensar que van
ou que @s mandamos con en-
gano. �

PRIMEIRO
DE ABRIL

’’

NARRATIVA.

O sabor
dunha época

Memoria de cidades sen luz
AAuuttoorraa::  Inma López Silva.

EEddiittaa::Galaxia.

guerra), ou as estadías en Bos
Aires, en Nova York e o regre-
so a Santiago. Epocal, porque
fala dos anos previos á Repú-
blica, da Guerra Civil, da II

Guerra Mundial, do
Maio do 68, da deca-
dencia do franquis-
mo… deica hoxe. E
grupal, interesa moito
esta cara da pirámide,
resulta fundamental
ese ambiente no que
vive o protagonista,
que aprende a ler nos
libros que fai Casal,
mesmo casará cunha
Armelle moi próxima
á resistencia, manterá
unha relación afectiva
moi fonda con María

Casares. Unha María Casares
que sempre estivo namorada
de Camus, chegarán a traba-

’’Memoria
de cidades
sen luz,
é a memoria
dun tempo
sen luz,
en calquera
das cidades
sinaladas”

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

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

Inma López Silva. PACO VILABARROS

Aquí o 1 de abril van os
burros onde non deben ir.
Ben podían escoller
outro día para
constituír
o novo
Parlamento”

’’

32-37 critica.qxd  11/3/09  01:09  Página 2



o caso de “Um amor assim, o
que será”. Mais ambición non
lle falla, alo menos en “A pro-
fecia atlântica”, canto no que
dan en establecer unha ir-
mandade tan idílica que non
contempla no texto á diversi-
dade multicultural que poboa
tan longo e ancho
océano, pois cómpre
teimar nunha atmos-
fera atlántica máis
lánguida que bravía e
diversa –onde estás
Fausto, que nos guia-
ches “Por este rio aci-
ma”? E verbo de tan
reiterada mensaxe, é
o momento de pre-
guntármonos sobre o
concepto de elegan-
cia, asociado a un es-
tado anímico interior,
e en tal sentido parece
dubidoso que os
mentores da actual
formación sexan por-
tadores de tal cualida-
de, e sí en cambio dan
cunha formulación
de laboratorio, que
atopará sen dúbida
ao seu público destinatario,
pois a música tamén sobrevi-
ve grazas aos consumidores
non precisamente melóma-
nos. Madredeus & A Banda
Cósmica parece eludir a me-

CULTURA.33.

A aparición do grupo  portu-
gués Madredeus, hai uns vinte
anos, coincidíu cronolóxica-
mente co agromar dunha no-
vedosa fórmula musical iden-
tificada como
nova era –new
age na súa
acepción orixi-
naria–, etiqueta
que cal caixón
de xastre sonoro abranguía
unha diversidade de estilos,
peneirados no seu desenvol-
vemento por un criterio esteti-
cista ao que se había de condi-
cionar calquera contribución
étnica;  no caso que nos ocupa
forzosamente era o pouso asu-
mido desa expresión lusitana
tan asentada como é o fado. E
cando moitos afeccionados
dabamos por finiquitada, por
esgotada, aquela fórmula e
mesmo estabamos a piques de
esquecernos deste mesmo
grupo, após de dous anos de
inactividade, que acontece? A
reformulación da anterior pro-
posta, reconvertida desta vez
no ampliado nome de Madre-
deus & A Banda Cósmica,
identidade actual deste colec-
tivo, que inclúe a individuali-
dades coma Pedro Ayres Ma-
galhâes –autor da maior parte
dos temas desta entrega–, Car-
los Maria Trindade, ambos xa
coñecidos da anterior xeira,
amais dunha morea de novas
incorporacións, que comple-
tan  unha sonoridade en base a
baixo, contrabaixo, guitarra
eléctrica, harpa, percusións,

ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

CONTADELIBROS.
A vida dun xenio do cómic

Hugo Pratt. O desexo de ser
inútil. Lembranzas e reflexións
recolle as entrevistas que o de-

buxante ita-
liano lle
concedeu a
Dominique
Petitfaux.
Nunha edi-

ción moi luxosa que recolle
debuxos e fotografías, o xorna-
lista francés percorre a vida do
xenio veneciano, desde a súa
infancia á súa plenitude como
creador. Edita Galaxia.

Biblioteca Fóra de xogo

A colección ‘Fóra de xogo’ de
Xerais publica tres novos
títulos. Flanagan Flash-Back,
de Andreu Martín e Jaume

Ribera, volve
ao mítico per-
sonaxe que
fai de detecti-
ve xuvenil. O

derradeiro
irmán, de
Nathacha
Appanah,
recorda a
depor-
tación de
xudeus á
Illa Mauri-

cio no 1940. Quen matou a In-
maculada de Silva, de Marina
Mayoral, conta como un
grupo de rapaces de hoxe
investiga un crime de hai
varias décadas. 

Crónica do cemiterio

Xosé Lois Ripalda publica Me-
morias dun esqueleto de aldea

en Edicións
Cardeñoso. A
través do
cemiterio, o
autor vai expli-
cando como é
a vida da
propia aldea.

Homenaxe á literatura de Cas-
telao, o texto combina humor
e tenrura para falar dunha
época que xa non existe. �

sintetizadores, violín e por su-
posto voces, malia a ausencia
da outrora emblemática Tere-
sa Salgueiro. 

Nesta nova entrega, a re-
convertida formación devece
por achegar o seu arte a audi-
torios máis amplos, de aí a súa
apelación ao concepto de
Banda Cósmica. Anceio mate-
rializado de momento neste
dobre CD, que comeza e con-
clúe cunha liña melódica mo-
notemática no repertorio can-
tado. Daquela, estamos ante
un traballo madurado en con-
tinuas apelacións á melancolía
de evocación marítima, que
alterna os símbolos das can-
cións en forma de obxectos vi-
suais de evidente relación  en-
tre si –os barcos, a praia o ven-
to, ... As alteracións son míni-
mas no aspecto instrumental,
por exemplo no  tema, “Vou
–larga o navio–“, a fidelidade a
unha mensaxe estática condi-
ciona o ritmo da composición
para ganar un suposto esteti-
cismo, que vén sendo a carac-
terística común á  totalidade
desta “Metafonia”. 

Tan seguro parece o grupo
na súa procura da elegancia,
que nun tema sentimental in-
tegra o compoñente vocal co-
mo un elemento estético,
máis que un valor de seu; tal é

nor complicación, pois os te-
mas se suceden en acougada
harmonía, exhibindo unha
coherencia que a miúdo che-
ga a ser cansina, mesmo can-
do algunha observación é
posta en solfa, como por
exemplo a que visualiza 

“Lisboa do mar”, que
lóxicamente nos
achega as ondas dun
océano en estado
maino. A seguir “A es-
trada na montanha”
parece deparar unha
certa saída do guión
tracexado, mais que
ninguén se alporice se
xa deu sintonizado
coa esencia da grava-
ción, pois o sutil ritmo
tropical axiña se vé di-
sipado por tan omni-
presente adubío en
forma de sotifistica-
ción sonora. En canto
ao segundo CD, malia
a maior elaboración e
extensión  dos temas,
na esencia nada mu-
dou, tal e como can-
tan textualmente “Ao

Crespúsculo–Onde é que está
o meu amor?”, composición
que mantén acesa a mensaxe
secular dun Martín Códax, por
máis que apareza cun título e
contido  diferenciados. 

’’Os mentores
de
Madredeus
& A Banda
Cósmica
souberon
reciclar
o seu anterior
grupo,
facendo
honor
ao axioma
de que todo-
cambi
-para-que-
siga-igual”

Metafonia
AAuuttoorr::    Madredeus & Banda Cósmica.

EEddiittaa::Resistencia.

www.resistencia.es 

MÚSICA.

Renovada
era 
Metafonia

Teresa Salgueiro eLusitania Ensemble.

>>>

Músicas Contemplativas en Compostela.Un ano máis o Consorcio de

Santiago diversifica, co festival Músicas Contemplativas, a oferta cultural da ci-

dade durante a Semana Santa. Este ano contará cunha escolma de sons pro-

cedentes de Italia, Iraq, Alxeria, Francia, Austria, Líbano, A India e O Brasil. Os

concertos celebraranse na Igrexa de San Francisco, o Convento do Carme, a

Capela Real do Hostal dos Reis Católicos e nas Igrexas de San Martiño Pinario,

San Fructuoso, Santa Clara e Santo Agostiño. En cartel: Ensemble Farida

Muhammad Ali & Maqam Iraquí, Ricando Minasi, Le Baroque Nomade e

Ghada Shbeir  [na foto], entre outros moitos.�
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pos de pornografía xeneraliza-
da, a min parecéronme extre-
madamente aburridas. 

E non tanto polas escenas
en si, senón pola súa falta de
propósito. No teatro musical,
cada canción ou número core-
ográfico deben estar ao servizo
do argumento, permitir que a
acción avance. Aquí, pola con-
tra, semellan existir simple-
mente por motivos ornamen-
tais, por puro gusto exhibicio-
nista. Así, provócase a impre-
sión de estatismo, de que non
pasa nada, de que non se vai a
ningures. A isto debemos su-
marlle uns personaxes faltos
de profundidade que respon-
den aos estereotipos máis ma-
llados desta clase de espectá-
culos: o empresario avaricio-
so, a bailarina que se enlea con
el, o saxofonista sen éxito artís-
tico pero con gran suceso en-
tre as mulleres, a madama libi-
dinosa e de gran corazón…
Con este material, os actores
fan o que poden, aínda que,
obviamente, non hai moitas
oportunidades para a creación
de verdadeiros caracteres.
Destacan os monólogos aos
que Evaristo Calvo sabe impri-
mirlles viscómica.

mais para evitar que a lei o al-
cance, chámalle spa ao prostí-
bulo e decide promocionalo
cun ‘espectáculo artístico’. Por
suposto, o que se agocha tras
ese espectáculo é unha desas
representacións da forma
máis baixa do cabaré (por de-
nominalo dalgunha maneira):
aquela que emprega a coarta-
da cultural como escusa para
ofrecer sexo sen demasiados
requilorios –apenas un pouco
de música pregravada e un
chisco de baile que lle outor-
gue algo de aparencia á fun-
ción. Mais o constru-
tor confía en que este
subterfuxio artístico
lle permita manter o
negocio.

Este atractivo pun-
to de partida complé-
tase co retrato da atri-
bulada vida senti-
mental dos artistas
que interpretan esta
caste de espectáculos,
que debería funcionar
como metáfora da ín-
tima fraxilidade que
nos atinxe a todos. O
feito de movérense sempre en
territorios fronteirizos –entre o
que é legal e o que non o é, en-

Do que non cabe dúbida é
de que os mentores de Madre-
deus & A Banda Cósmica sou-
beron reciclar o seu anterior
grupo, facendo honor ao axio-
ma de que todo-cambie-para-
que-siga-igual; é dicir, un novo
envoltorio que dea continui-
dade a unha  mensaxe xa asu-
mida, e por descontado exitosa
en tempos pretéritos. Tanta
coherencia sería de agradecer
se non fosen tan limitados, cir-
cunscritos como permanecen
a unha liña temática exprimi-
da ao máximo. Son as conse-
cuencias de atopar un estilo
propio, unha marca artística
que identifique á formación
para ver de concurrir no mer-
cado global da música. Tan só
queda agora saber espallar de
momento esta “Metafonia”,
pero esa xa é tarefa dos promo-
tores artísticos.�

X.M. Estévez

Volven os fantasmas da co-
rrupción política, da especula-
ción inmobiliaria e da destru-
ción da paisaxe e o medio na-
tural. Volven ao teatro, quero
dicir, da man da nova obra de
Manuel Lourenzo, que narra a
historia dun construtor co-
rrupto que muda en empresa-
rio teatral, aínda que dun xeito
moi peculiar. En realidade, o
tal emprendedor monta un
bordel nun edificio sen licenza
e construído sobre un castro;

tre a arte e o kitsch…– propicia
o compendio de situacións
contraditorias que subliñan a
súa febleza, o seu abalar entre
a inxenuidade e a idiotez.

Non obstante, As dunas
non resiste ben esta duplicida-
de. En primeiro lugar, a intriga
política queda nun segundo
plano, transcorre por comple-
to fóra de cadro. Nunca se nos
mostra o seu desenvolvemen-
to nin os seus detalles; só nos
decatamos de que existe polo
que, indirectamente, nos con-
tan os personaxes, dun xeito

sempre un pouco for-
zado. Por outra banda,
as múltiples peripe-
cias amorosas dos ar-
tistas redúcense a un
xogo de emparella-
mentos máis ou me-
nos fugaces que uni-
camente serven como
pretexto para colocar
chistes presuntamen-
te procaces, cuxa acu-
mulación produce o
efecto dunha provo-
cación estéril. Ou non
tanto: quizais haxa

quen aínda se escandalice po-
las escenas relativamente su-
bidas de ton pero, nestes tem-

crítica

>>>

O CORDEL.
Grial
Nº 180. Outubro-Decembro do 2008.

Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique

Monteagudo.

Edita: Galaxia. 

Prezo: 12 euros

O tema de portada é o 75º aniver-
sario da chegada da radio a Gali-
za. Escriben sobre o tema Xosé

Soengas, Artu-
ro Maneiro, Ví-
tor Freixanes e
Mónica Rebo-
lo. Henrique
Monteagudo
entrevista o exi-
liado estudoso

de literatura galega asentado nos
EE UU, Víctor Fuentes..  Andrés
Torres Queiruga dá pé ao debate
do diálogo entre cristiáns e
islámicos. Xulio Prada analiza a
represión franquista en Ourense.

A micro pechado
Nº 103. Febreiro-marzo do 2009.

Dirixe: Helena Domínguez

Edita: ERGAC.

Paulo Aguiar e Antón Escuredo
utilizan as súas tribunas de
opinión para lembrar a Xosé

Luís Méndez
Ferrín,
homenaxeado
en febreiro. Ou-
tras sinaturas
convidadas son
as de Xosé Ma-

nuel Fernández, Silvio Falcón,
Lito Caramés e Xesusa Rial.

Cerna
Nº 57. Inverno do 2008. 

Dirixe: Manuel Soto.

Edita: ADEGA.

Prezo: 3 euros

As principais entrevistas deste
número son a Virxinia

Rodríguez,
secretaria xe-
ral de
ADEGA, e
Emilio
Fernández,
actualmente
director xeral

de Desenvolvemento Sostíbel
en funcións. Belén Rodríguez
analiza as conclusións da
XXXIII Asemblea de ADEGA. �

’’O director
quixo explorar
a estética
das zonas
limítrofes
do teatro,
dacabalo
entre a arte e o
entretemento
máis vulgar”

TEATRO.

Un paso
en falso

As dunas
de Manuel Lourenzo
CCoommppaaññííaa::  Centro Dramático Galego.

DDiirreecccciióónn::  Quico Cadaval.

EElleennccoo::Paula Buján López, Evaristo Cal-

vo, Paulo Oliveira, Manolo Cortés, Susa-

na Dans, Christian Escuredo, “Mos”, Iria

Piheiro, Rodrigo Roel, Davide Salgado.

Un intre da representación d’As dunas.

Bota a andar o VI Teatrofilia en
Vedra.Unha vintena de compañías

de teatro universitario e agrupa-

cións infantís e grupos afeccionados

congréganse na sexta edición de Te-

atrofilia, a cita anual co teatro ama-

dor de Vedra. Serán Andaravía Tea-

tro, a compañía nacida ao abeiro da

Asociación Cultural Papaventos, or-

ganizadora do evento, inaugura o

festival o venres 13 coa estrea de

Anacos de nós, na Casa da Terceira

Idade. Desenvolverase durante os

meses de marzo e abril.�
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ou One million dollar baby).
Son esas historias entre clási-
cas e tópicas nas que o antihe-
roe en decadencia protagoniza
unha historia forte e cruel co-
mo a vida. O noso lado amador
da épica do perdedor esquece,
case sempre, que todos os per-
dedores, realmente o que que-
rían era ser gañadores, por ra-
zóns máis que evidentes. Esta
película recolle todos eses tópi-
cos clásicos (a decadencia hu-
mana do desclasado, a ruptura
familiar, o desarraigo, a impo-
sibilidade de atopar sitio nun-
ha sociedade, a condición de
xoguete roto…) e fainos circu-
lar pola pantalla entre un ma-
cabro guiñol violento, no que,
precisamente, a violencia non
está tanto nas pelexas de men-
tira que protagonizan uns
amábeis loitadores de loita li-
bre, senón no sadomasoquis-
mo que po-
ñen en prácti-
ca para que o
público berre
pedindo máis
sangue (esas
escenas de
grapadora e
arame de es-
piños). As loi-
tas entre o an-
xo bo e o anxo
malo, entre o
Malvado e o
Xusticeiro, é a
r e p e t i c i ó n
dunha vella historia xa vista mil
veces no cine. 

¿Qué fai, entón, distinto esta
vez a este Loitador?Poucas pe-
ro significativas cousas. A prin-
cipal, o atractivo de ver ese re-
torno de Mickey Rourke, un
grande actor no pasado, que
camiñou polo lado salvaxe du-
rante tempo e garda moitos
puntos de parecido co perso-
naxe da película; xa se encar-
gou a propaganda previa de
avisarnos de que o seu retorno
chega con cheiro a incenso de
festivais e premios. E logo al-
gúns atractivos menores, entre
os que se inclúen a fama de raro
que ten o director (para aquel
que lle importen estas cousas),
a candidatura ao Oscar de Ma-
risa Tomei (competente

A sensación é a de que o
director quixo explorar a esté-
tica desas zonas limítrofes e
marxinais do teatro dacabalo
entre a arte e o entretemento
máis vulgar. E dende ese pun-
to de vista, hai que recoñecer
que a produción é impecábel:
vestiario, escenografía, ilumi-
nación, coreografías… todos
os elementos contribúen a re-
tratar a decadencia estética e
moral dese mundo. A monta-
xe está dirixida con esmero e
consegue bos resultados no
espectacular. Mais, lamenta-
belmente, a arquitectura do
texto non lle permitiu ir máis
alá. Precísase algo máis para
darlle forza á denuncia, para
que non quede todo en simple
parodia. 

Os asistentes, en todo caso,
deron a sensación de pasalo
ben en todo momento e
aplaudiron con xenerosidade.
O que demostra que hai públi-
co abondo para este tipo de
humor.�

Manuel Xestoso

Nada novo baixo o sol. A vella
historia tan cara a todos nós,
que sempre estamos de parte
dos perdedores, dos fracasa-
dos, as vítimas, os mártires; a
vella historia do loitador no
ocaso, nas portas da morte físi-
ca ou mental, que conta con
antecedentes ilustres (Touro
salvaxe, Máis dura será a caída

ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

’’¿Qué fai,
entón,
distinto
esta vez
a este
Loitador?
Poucas
pero
significativas
cousas”

CINEMA.

Os perdedores
da América
intensa

O loitador
DDiirreeccttoorr::  Darren Aronofsky.

GGuuiióónn::  Robert Siegel.

EElleennccoo:: Mickey Rourke, Marisa Tomei,

Evan Rachel Wood, Mark Margolis.

Micky Rourke en O loitador.

>>>

Marta Harnecker na XXVI Semana da Filosofía.Do 13 ao 17 de abril Pon-

tevedra converterase en centro de reflexión e debate coa celebración da

XXVI Semana Galega de Filosofía, que este ano a Aula Castelao dedicou á

educación. Pedro García Olivo, Narciso de Gabriel, Goretti Sanmartín, Marcial

Gondar, Carlos Fernández Liria e Montserrat Galcerán serán algúns dos rela-

tores que abordarán o tema dende unha perspectiva multidisciplinar. A se-

sión de clausura correrá a cargo de Marta Harnecker, autora dos Cadernos de

Educación Populare Os conceptos elementais do materialismo histórico.�

>>>
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crítica
quela, o artista muda en xa-
mán e feiticeiro nu e en transo
e, á vez, e ao momento seguin-
te, en perverso e perfumado
cortesán abaneándose un ros-
tro inzado de lunares artifi-
ciais. 

Ese escenario conségueo
Valdez Cardoso colocándonos
nun recanto, un bouquet de
flores de tea, que en realidade
son –e así o titula– un “Ninho
de víboras”. Madia leva! Esas
flores e tallos son –lemos na
cartela– pel de cobra. Moi per-
to de aí, as tradicionais corna-
mentas murais, orgullo dos
cazadores, deveñen nunha
nova composición de raíz in-
dixenista: velaí nove pratos
con osos e bananas-cornos, e
cuxo prato central acolle unha
caveira. Iso si, todo forrado de
pel de leopardo artificial, de

xeito que a peza se in-
titula de xeito expresi-
vo: “Caçador de ca-
beças”. Noutra pare-
de, unha pel de camu-
za decorada de moti-
vos vexetais e zoolóxi-
cos resulta ser –a dicir
do artista– unha “Ta-
peçaria (Antílope)”.
Hai tamén un “Pote a
Zulu”, ou sexa un pote
que suxeita de novo
outra caveira e que se
adorna, de maneira
inopinada, cunha pe-
rruca dazaoiotesca. E

hai tamén na sala un “Macaco
de casa”, feito con rasos e velu-
dos negros e con aditamentos
de pérolas, cordóns, borlas e
bananas e que o artista cons-
trúe a partir dun niño-casiña
de paxaro.

Representacións pois de
caveiras e cabezas de ma-

pia existencia para vivir ou mo-
rrer facendo o único que sabe,
loitar nun ring de terceira divi-
sión. O problema, neste caso e
que, aínda recoñecendo a valía
do grande actor, teño a sensa-
ción de que realmente é outra
cousa, que o Mickey Rourke
doutro tempo está metido nun-
ha especie de armadura, coma
se este loitador fose o envoltorio
dun “robocop” que agacha a
aquel antigo actor, como se este
fose outro ser humano. 

PROPOSTA: Retornar a Bru-
ce Springsteen, o seu último
disco reconcílianos cos tempos
pasados.�

J.A. Xesteira

ber mentres que ven chegar a
fin das súas vidas con aquel fu-
turo prometedor convertido en
angustioso presente e, o que é
peor, sen seguridade social. 

Nese contexto, Rourke era o
máis indicado; aquel magnífico
actor dos comezos (hai quen di
que se morrese despois das súas
mellores películas agora sería
un mito) volve para dar vida a
un freake (na acepción de
monstro) e inmediatamente se
dispararon os eloxios: magnífi-
ca interpretación, un actor que
volve do outro mundo. Certa-
mente, Rourke dálle vida a ese
home marxinado, anabolizado,
mazado, que arrisca a súa pro-

pero tampouco de gran-
des excesos) e a premiada can-
ción de Bruce Springsteen, que
sempre está aí para poñer unha
guitarra acústica e contarnos
unha historia de perdedores,
coma sempre. 

Ao meu modo de ver, o máis
importante é o retrato cada vez
máis frecuente dunha América
estadounidense máis real, a ca-
ra B dos grandes éxitos, eses ti-
pos desclasados, esas periferias
ocultas, xentes que levan pega-
do o anorak con cinta america-
na (Rourke é un experto en cinta
americana), non teñen teléfono
móbil (falan desde cabinas de
arrabaldos) e deixan todo a de-

Pedro Valdez Cardoso (Lisboa,
1974) semella coma se convo-
case na galería viguesa da rúa
Progreso, por unha banda, os
espíritos dos nosos
devanceiros africa-
nos, unha vez máis re-
cubertos de peles e
froitas tropicais, e
portando os consabi-
dos osos e dentes ca-
ninos e, por outra, os
personaxes excesivos
dun século XVIII eu-
ropeo de rostros ma-
quillados con po de
arroz, altisonantes pe-
rrucas e ricas casacas
de estampados, pe-
drerías e borlas. A
mestura de ambos
mundos semella imposíbel,
mais velaí este proxecto do
creador portugués para posi-
bilitar o sincretismo relixioso e
cultural, a perfecta unión en-
tre o vodú e os rituais animis-
tas do África Negra cos bailes e
cortexos nos salóns de espe-
llos dos palacios barrocos. Da-

ARTE.

Entre o século
das luces
e a África negra

Pedro Valdez Cardoso
e José Batista Marqués
LLuuggaarr:: Galería Bacelos, Vigo. 

DDaattaaaa::Até o 20 de marzo.

’’Vemos unha
representación
de caveiras
e cabezas
de macacos
que se visten
de ricos
tecidos
rococós”

Outra escena d’ O loitador.

>>>

Pavese e Cipolla, en galego. Ri-

noceronte Editora presenta na súa

colección Bagaxe de peto Poesía

do desamor, unha escolma de poe-

mas de Cesare Pavese, traducida

dende a edición italiana de Italo

Clavino por Moisés Barcia, así co-

mo As leis fundamentais da estupi-

dez humana, a obra na que o histo-

riador de economía Carlo M. Cipo-

lla desenvolve unha visión das per-

soas estúpidas. Está traducida ta-

mén polo propio Barcia. �

>>>
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cacos que se visten de ri-
cos tecidos rococós, ou de pe-
les sintéticas de animais, ou
que se coroan de ananás ou
bananas e que se erguen sobre
un corpo arquitectónico de xe-
rras, maceteiros e potes do
XVIII . 

Unha maridaxe, por certo,
moito máis natural do que
pensaríamos nun principio,
pois hai moitos excesos for-
mais e plásticos tanto nos ves-
tiarios e obxectos suntuarios
do Barroco como nas “primiti-
vas” construcións e elabora-
cións culturais dos pobos afri-
canos. A maxia, o silvestre ou o
vizoso son cuestións que se
atopan presentes en ambos
mundos. Por iso Pedro Valdez
Cardoso converte con toda na-
turalidade un botín Luís XIV
feito en sedas douradas nunha
deidade ou diaño tribal, e faino
por medio da máscara dun
macaco que porta perruca e
que se ergue na cima da cana,
e que conta cun oso por tacón
e unha caveira por punteira.
Un zapato de plataformas en-
tre o rococó e unha deidade
selvática que Valdez Cardoso
titula “Chaussure Royal”.

Eis a pura mestizaxe cultural
entre o século das Luces e a Áfri-
ca Negra anterior aos coloniza-
dores. Eis exceso versallesco
combinado coas danzas rituais
na sabana africana. E todo iso
feito polo artista a base da adi-
ción de caveiras, máscaras, po-
tes, xerras e demais obxectos de
plástico aos que recobre con te-
as ou peles artificiais que teñen,
á vez, fitas, borlas, cordóns, bo-
tóns, cabelos. Esculturas, por
certo, que xorden de miles de
puntadas de fío e agulla, de cosi-
dos demorados, de pespuntes,

de pregues, de lazadas e reche-
os cos que o mundo de Pedro
Valdez Cardoso colle corpo e
forma, converténdose nun eco-
sistema que atravesa a historia e
as civilizacións conxugando o
saber sofisticado co coñece-
mento primario. Obras que, se
ben, recoñecen ás deidades
animais e humanas como for-
zas do alén que actúan como
un meigallo sinistro, e provocan
medo á xustiza divina e á morte,
ao mesmo tempo reivindican a
confianza plena na pura banali-
dade, no ornato, no luxo mun-
dano e, en definitiva, na orxía
dos praceres.�

Xosé M. Buxán Bran

Xelís de Toro

Xa hai uns anos que cadrei
nunha andaina por un

campo inglés cunha agradable e
variada tropa de xente. Entre pa-
liques iniciei unha conversa
cunha muller holandesa. Polo
xeito de falar notábeselle que es-
taba moi entregada ao seu traba-
llo e o seu entusiasmo era visible.
E a verdade non era para menos.
Dedicábase a traballar con pre-
sos creando programas radiofó-
nicos que se emitían nos cárce-
res. Levaba anos niso e estaba
emocionada cos resultados que
conseguira ata entón. Mais logo
dun silencio, admitiu que estaba
a atravesar un intre de grave in-
certeza. Acabáranlle de ofrecer o
posto de directora dunha radio
para crear e dirixir programas
precisamente deste tipo. Era o
seu soño, mais ao mesmo tem-
po tamén era a maior responsa-
bilidade que podía imaxinar. E
tal como me dixo, tiña un medo
terrible a fracasar, ata o punto de
que estaba a sopesar a posibili-
dade de non aceptar o traballo.
Debo confesar que sentín por ela
e tratei de animala como pui-
den. Díxenlle que para min os
fracasos eran fundamentais e
importantes partes da aprendi-
zaxe, xa que che permiten
aprender. Expliqueille que non
podía pensar en ningún acto,
evento, descubrimento ou logro
que non fose precedido de fraca-
sos. Deste xeito non debía ver o
fracaso como un perigo senón
coma unha oportunidade. As
miñas palabras convencérona
de que debía ver a oportunidade
que se lle presentaba non como
unha meta en si mesma, senón
como parte dun proceso máis
longo. Eu fiquei tan convencido
das miñas palabras que case lle
espeto, Oxalá fracases! Por sorte
parei a tempo. O lector avisado
xa se decatará de que estou a fa-
lar das pasadas eleccións. O fra-
caso foi espectacular. Tanta
enerxía e esperanzas estragadas
e defraudadas. Se cadra é o intre
para que máis de un vaia de pa-
seo a aprender do fracaso. �

DE PASEO’’

Se cadra é o intre para que
máis de un vaia de paseo
a aprender do fracaso”

’’

75 anos de radio en Galiza.Dende

o ano 1932, coa recreación de Aveli-

no Pousa Antelo do discurso de An-

tonio Fraguas no inicio das emisións

de Radio Galicia, até ben entrado o

século XXI, a mostra a Galicia pola

Radio. A historia falada propón un

percorrido pola evolución simbólica

e histórica deste medio. Está na Sede

da Fundación Caixa Galicia de San-

tiago e inclúe máis de 140 docu-

mentos sonoros que poden escoi-

tarse até o 19 de abril.�

Diferentes pezas da exposición de Pedro
Valdez Cardosona Galería Bacelos de

Vigo. Chaussure Royal,2009 [á dereita].

>>>
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Xosé Miranda

ORamo Cativo é unha doenza psíquica provocada pola
entrada no corpo dos humanos dos demos ou demi-

ños. Os que a padecen chámanse endiañados ou endemo-
nichados. Os demiños entran no corpo cando un bocexa ou
por outras aberturas e en momentos que ninguén sabe ex-
plicar. Cando alguén quere endiañar outra persoa bótalle os
demiños na bebida ou na comida para que se introduzan
no corpo. Así, o ramo cativo coñécese tamén con outros no-
mes, como mal dado, bocado, etc. O termo ramo cativo, ex-
plica Xesús Rodríguez López, é “ramo ruín”, mal ruín, ou se-
xa, que esa persoa ten un ramo de tolo, está “arramada”, co-
mo en castelán se di estar “venado”, que é unha metáfora si-
milar: ter unha rama de tolo, ter unha vea de tolo.

Os endiañados coñécense porque fan cousas moi raras.
Fan pinchacarneiros, andan polos tellados, teñen toda caste
de habelencias, falan linguas que non saben ou non com-
prenden. Pode parecer que é a persoa a que fala, pero non,
son os demiños, que ás veces falan entre si en voz alta, e chá-
manlle “a criatura” á súa vítima. Os momentos agudos da
posesión poden presentar berros e xuramentos, convul-
sións e retorcemento do corpo e dos dedos, escuma pola
boca, etc. Algúns cegan ou sofren parálise.

Para a curación o mellor é o poder dos cregos esconxura-
dores e algúns santuarios específicos. Nalgúns casos son os
mesmos demiños os que din como desfacerse deles, se ca-
dra porque lles apetece máis ir para outro corpo.

Fundamental, en todo o caso, en toda operación de exor-
cismo é indicarlles a onde se teñen que ir aloxar e indicarlles
ademais exactamente por cal burato do corpo deben entrar.
Cóntase dun crego inexperto que non tiña decidido onde
mandalos. Cando o demiño preguntou a onde o mandaba,
respondeu sen pensalo:

—¡Métete no meu cu!
Uns meses despois morreu.
Non fai falta lembrar os endemoniados bíblicos e as po-

sesións clásicas para saber da antigüidade destas crenzas.
Xa os sumerios, babilonios e exipcios crían que coa comida
se metían no corpo os demos. Antes de abrir a boca hai que
persignarse. Cando se esbirra, dinse palabras sagradas de
exorcismo: Xesús, María e Xosé. Costume que, reducida a
Xesús María! Aínda persiste. Tamén se bendín os alimentos
antes de tomalos, e é pola mesma razón. O señor Manuel
de Castrelo de Cima,  na Gudiña, non conseguía durmir
unha noite. Estaba na cama, esperto. Eran máis das doce.
De súpeto unha cousa invisible quíxoselle meter na gorxa.
¡El a pechar a boca! ¡Aquelo, por lle entrar nela! ¡facía forza
por lle entrar! Só podía respirar polo nariz. Acendeu a luz e
ergueuse. Alí non había nada. Deitouse. Apagou a luz. E ou-
tra vez veu aquelo a lle querer entrar na gorxa. Acendeu de
novo. Non había nada. Deitouse. Apagou a luz. E por tercei-
ra vez a cousa quixolle entrar. Resistiuse e acendeu a luz de-
finitivamente. Dixo: «¡Que, me cago en tal, é esto!» A cousa
desapareceu e non volveu.

Sinalo de paso que da arqueolenda pasouse á lenda
urbana, como decote. Todos escoitamos falar da droga
no colacao. �

O RAMO CATIVO
E A DROGA NO COLACAO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Xa os sumerios, babilonios e
exipcios crían que coa comida
se metían no corpo os demos”

Nacías nesta noite de hai cen
anos na parroquia de Lamas
(A Estrada). Nai pobre paría
un neno galego para as Améri-
cas. Era o costume. E ti medra-
bas nas carreiras polas agras e
os prados. A paisaxe era axiña
de raparigo e adolescente na
mudanza dos caseiros polo
santo André de novembro. A
pouco xa estás en Cercio de
Lalín, no lugar das Pallotas. O
hórreo dun craro pinta en so-
ño e ti es quen de músico, za-
pateiro, mareante que trans-
borda o Val do Carrio no va-
poreto que gobernas dende a
porta cabeceira. Mociño
avanza o océano e todo cadra
vento en popa cara a Arxenti-
na. Nunca souben eu canto
pagaran Nai Pai pola viaxe,
máis ca bágoas.

E fuches aló sempre de no-
so: aldea, vicus, terra, lingua,
cultura, memoria... O Teatro
Galego en ti era unha gaita e
tamboril a rebrincar ausen-
cias, aquelas que un leva con-
sigo polos mares da China,
Groenlandia e As Galápagos.
Non hai mundo que nos cou-
te, Daniel. E estabas nas axen-
das de Castelao, Seoane, La-
xeiro... Tiñas nombradía e pú-
blico contigo. E pintabas Ma-
ruxa Villanueva e Fernando
Iglesias, “Tacholas”, nas ca-
beceiras de cartel de facedo-
ras / facedores da arte nas ca-
pitais galegas de Bos Aires e

Montevideo, conxuntas para
as túas “comedias que fan
rir”: non é a redundancia, é a
retranca da mensaxe, o feitizo
do palique que ti sabes labrar
na moa do cuberto coas pala-
bras axeitadas. 

Vai de urxencia esta lem-
branza da época do teu “cum-

pre”, os 100, coma un billete
de feira ou da pasaxe de outro-
ras. Vives. Estás nas nosas ca-
sas. Témoste nos retratos da
cámara antiga, en familia la-
brega e mariñeira: terramar
que non caduca. Nesta noite
tamén cómpre saber quen vai
levar a nao e o carro da Xunta
pola viaxe de catro anos de go-
berno cara adiante, en stand
by ou a recú. Neste contexto,
terás axiña a fotocopia dun
guión para esperpento que
has pasar tamén ao Valle In-
clán e Castelao, para saberdes
dun tempo de ignorancia que
non cesa: a leción maxistral do
neno das vacas. 

Lembro a túa voz de terra
en quente e a de Otero Pedra-
yo, a quen un día me levaches
para saber da fervenza e do
canto das palabras: “sempre
galego; e que non medre nun-
ca en ti o autoodio, a desme-
moria e a mentira”, dixestes.
Era a vosa herdanza. Na alta
noite mandareivos un SMS se
hai o sorriso ou se regresa o es-
curo das idades. Bico grande
tamén para Luisa e outros pa-
ra miña nai e Álvaro Cunquei-
ro, que hoxe suman as súas
despedidas. Convida da miña
parte a unha chiquita de ribei-
ro, coma en Cangas, a Xosé
María Castroviejo por outros
tantos anos coma ti. E botáde-
lle ao mencer un alalá, se o
tempo é limpo.�

NO CENTENARIO
DE VARELA BUXÁN (1909-1986)

TRIBUNA �Xosé Vázquez Pintor.
Escritor.

Varela Buxán [á esquerda] co pintor lalinense Laxeiro e [abaixo] nun retrato da mocidade.

’’Lembro a túa voz de terra
en quente e a de Otero
Pedrayo, a quen un día
me levaches”
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Manuel Xestoso
Ademais da importancia que,
de seu, ten a obra de Dubuffet,
hai algúns elementos específi-
cos que merecen ser encomia-
dos nesta exposición da Fun-
dación Luís Seoane. Se ben é
certo que a obra gráfica posúe
unha importancia fundamen-
tal no traballo de calquera artis-
ta contemporáneo, estas lito-
grafías do pintor de Le Havre
adquiren unha especial trans-
cendencia por constituírense
na clave que explica unha boa
parte da súa obra de madureza,
aquela que o converteu nunha
das figuras indispensábeis na
arte europea de posguerra. 

Cómpre lembrar que cando
Dubuffet emerxe no medio ar-
tístico parisiense –cunha expo-
sición individual na galería Re-
né Drouin, en 1944– o seu éxito
é inmediato. Tiña na altura co-
renta e un anos, mais non era o
seu un caso de vocación tardía.
Estudara arte na mocidade e
frecuentara os medios artísti-
cos e literarios durante toda a
vida mais, sufocado polas dú-
bidas, preferiu postergar o ini-
cio da súa carreira profesional
até o momento en que estivese
realmente seguro de ter algo
interesante que dicir. E a opor-
tunidade chegou, non por ca-
sualidade, durante a ocupa-
ción de París polos nazis. A par-
tir de entón, o artista comezou
unha penetrante investigación
no que el propio denominou
Art brut, o acto expresivo dos
nenos e dos tolos, o xesto orixi-
nario e primixenio que inaugu-
ra a arte, en busca dunha pure-
za que lle devolvese á cultura a
integridade revocada pola bar-
barie da guerra. 

A resposta de Dubuffet ca-
racterízase por un requirimen-
to ao telúrico, ao orgánico, ao
tectónico, concretado nun de-
buxo groseiro e neglixente que
apenas se distingue da subs-
tancia da que xorde. A figura
humana fusiónase coa masa
da que abrolla, ao tempo que
se expande pola superficie do
lenzo, de xeito que conforma
unha amálgama de texturas in-
vasoras que ocupan a totalida-

A exposición exhibe, ade-
mais, varias series posteriores
de litografías (Teatro do sol,
Campos de silencio, Táboas
rasas…) que completan a
perspectiva sobre a capacida-
de de Dubuffet para lograr
que nos decatemos da miste-
riosa evanescencia do real. E
tamén algunhas pezas que
permiten enxergar a cohe-
rencia do tránsito entre estas
primeiras obras e a parte
máis coñecida e espectacular
da súa produción: o ciclo de
L’Hourlope. En conxunto,
unha cativadora cita cunha
arte que se ergueu, brandin-
do a bandeira da esperanza,
contra a ferocidade do século
XX, inseparábel xa da nosa
identidade.�

buffet debeu sentir unha pro-
funda identidade con aqueles
versos: “É nos muros/ onde es-
tán as portas/ polas que se pode
entrar./ E por unha delas/ che-
gar”. Naquela época, Dubuffet
está inmerso no taller apren-
dendo e perfeccionando a téc-
nica da litografía. Traballar di-
rectamente na pedra raiándoa,

de do espazo. Non hai formas
definidas que permitan distin-
guir figura e fondo, senón unha
marfallada matérica que nega
a división entre o home e o cos-
mos. Un crítico definiu á per-
fección a súa pintura destes
anos declarando que represen-
taba “o corpo humano coma
un deserto que contén, recapi-
tulada, a historia do mundo”. 

A IMPORTANCIA DOS PRIMEIROS PA-
SOS. A importancia desta expo-
sición radica en amosarnos os
primeiros pasos daquel vieiro
que había seguir Dubuffet den-
de o principio da súa traxecto-
ria. Na súa procura dos moti-
vos plásticos que nos mostra-
sen a continuidade entre as
verdades primarias do univer-
so e a inocencia fundamental
do home, quedou engaiolado
coas texturas, especialmente
coas expostas nas superficies
urbanas: no chan e, sobre todo,
nos muros. A fisionomía que
presentaban estes planos de-
gradados polo paso do tempo,
as incisións e pegadas deixadas
consciente ou inconsciente-
mente neles, os garabatos dei-
xados como sinatura dos que
ocasionalmente os visitaban…
moldeaban un firmamento
que se erixía en signo existen-
cial da nova arte que estaba a
buscar: cruel, como a traxedia
que vivía Europa; lúdica, para
facerlle fronte á fatalidade.

Por iso cando xurdiu a opor-
tunidade de ilustrar o libro do
poeta Eugène Guillevic titulado,
precisamente, Les murs–a serie
de litografías arredor da que se
articula esta exposición–, Du-

furándoa, rañándoa… permití-
alle ser máis incisivo que cando
trataba de reproducir as marcas
das paredes na feble consisten-
cia do papel. E iso outorgoulle á
serie unha vitalidade desbor-
dante que serve como traxicó-
mico comentario á fraxilidade
do ser humano, á súa descon-
certante angustia. 

Dubuffet, o misterio primixenio
A Fundación Luís Seoane presenta,
até o vindeiro 29 de marzo, unha exposición
de litografías do artista francés centrada
nos inicios da súa carreira

’’Dubuffet buscou na arte
dos nenos e dos tolos
a pureza que lle devolvese
á cultura a integridade
revocada pola barbarie
da guerra”

Rue des Petits-Champs (Bombance), 1962. Guache sobre papel. 50 x 67 cm. 

Pisseur au mur [Mexón no muro], xaneiro-marzo 1945. Litografía en negro sobre pa-

pel Montval. 38 x 28,5 cm

Homme coincé dans les murs (Home

bloqueado nos muros), 11 enero 1945.

Litografía en negro sobre papel Mont-

val. 38 x 28,5 cm
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Manoel Toural Quiroga
TEQU [ILUSTRACIÓNS]

AAs observacións de
Galileo confirmaban
a veracidade da hi-
pótese de Copernico

(1473-1543) establecida na obra
De Revolutionibus Orbium Co-
elestium(Sobre as Revolucións
das Esferas Celestes). Johannes
Kepler (1571-1630), noutro libro,
describe as leis fundamentais da
mecánica celeste, afirmando
que o movemento dos planetas
ao redor do sol, presenta órbitas
elípticas. Galileo Galilei (1564-
1642) realiza descubertas asom-
brosas que mudan a percepción
do mundo para sempre. Na Lúa
atópanse montañas e cráteres.
O planeta Venus presentaba fa-
ses como as do noso satélite. Ao
redor de Xúpiter orbitaban ou-
tros corpos. A Vía Láctea, deixa-
ba de ser unha inmensa nube de
fume e revelaba infinidade de
estrelas, invisíbeis ao ollo huma-
no até entón. Os detalles das sú-
as observacións publícaos no li-
bro Sidereus nuncios(O mensa-
xeiro das estrelas).

Desde o século anterior, sa-
bíase da existencia dun tubo
óptico que facía que os obxec-
tos afastados se visen máis pre-
to. Viña empregándose con fins
militares e marítimos. Galileo
ouvíulle falar do enxeño ao ma-
temático Paolo Sarpi (1552-
1623) e deseña o seu propio
modelo con fins mercantís, sen
prever as súas posibilidades as-
tronómicas. Presenta o seu ins-
trumento ante o Senado, ce-
dendo os seus dereitos á Repú-
blica de Venecia, moi interesa-

da polo uso militar do obxecto.
En recompensa, é confirmado
de por vida no seu posto de do-
cente en Padua e os seus emo-
lumentos sonlle duplicados. 

Non embargante, a xeniali-
dade de Galileo foi a de focar o
seu anteollo cara o espazo.
Despois de realizadas as súas
primeiras observacións astro-
nómicas, seguirao perfeccio-
nando para penetrar no coñe-
cemento do cosmos. Até da-
quela, o instrumento coñecía-
se co nome de Lente espía. A
denominación de telescopio,
daralla o matemático grego
Giovanni Demisiani en 1611
nunha cea ofrecida en Roma,
en honra a Galileo.

OS INVENTORES DO TELESCOPIO. Os
núcleos de poder aprópianse
sempre das potencialidades
existentes nas súas periferias,
impedindo así o desenvolve-
mento propio de cada comu-
nidade. Ao mesmo tempo, xe-
ran, para manter o control so-
cial das metrópoles, os seus
propios mitos. Falseando ou
ocultando calquera elemento
que puidese perturbar a súa
particular ordecultural. 

O telescopio foi inventado en
varios lugares de Europa no sé-
culo XVI. É moi difícil pórlle no-
me propio á persoa que o inven-
tou. Desde séculos antes, víñase
traballando nas posibilidades
de acolar cristais elaborados
con formas, cóncava ou conve-
xa. Roger Bacon (1220-1292) xa
descubrira que podían mellorar
a visión dos individuos.

Os libros de historia do sis-
tema educativo, dan por segu-

ra a paternidade da invención.
Pero tal aseveración presenta
certas arestas.

Hans Lippershey (1570-
1619) alemán establecido en
Holanda, era construtor de
lentes e é considerado  como o
inventor do primeiro telesco-
pio. Pero foi así realmente?

Outros coma el, tamén se
dedicaban a fabricar lentes e
calquera que dispuxese dunha
cantidade económica suficien-
te, houbera podido inventar o
aparello por accidente. Así en
1589, Giambattista della Porta
(1535-1615) describe no libro
Maxia naturalisun enxeño que
ben puidese ser un telescopio.
En 1604, o óptico Zacharias
Jansen (1580-1638) afirmou
que xa construíra unha lente
espía. O que si fixo Lippershey,
foi venderlle o instrumento ao
goberno holandés con fins bé-
licos. Aparellos semellantes
ofreceranse á monarquía fran-
cesa como arma secreta.

A PATERNIDADE CATALÁ. Comézase
a aceptar na discusión a posibi-
lidade da paternidade catalá do
invento. Mesmo se fai mención
dela nalgúns manuais de histo-
ria. Esta hipótese aparece por
primeira vez en 1891 na obra
Apuntes para una Biblioteca
Científica Española de Felipe
Picatoste, apoiándose na obra
de Hieronymi Sirturi Telesco-
pium...de 1618. Deste libro cí-
tase unha pasaxe na que se fai
referencia á viaxe do autor a Ca-
talunya onde coñece un cons-
trutor de telescopios chamado
Roget. En absoluto se fai refe-
rencia a outras pasaxes da obra
nin a outras fontes que sinalan
algo moi diferente. Do anterior
faise eco, en 1958, Simón de
Guilleuma quen publica o arti-
go Juan Roget, óptico gerun-
dense, inventor del telescopio, y
los Roget de Barcelona, cons-
tructores del mismo. Partindo
dunha escura tradución do tex-
to orixinal de Sirturi, esta-

MA A INE.40.ZG

En 1609, Galileo mostraba en Venecia
o seu telescopio. Kepler editaba o libro
Astronomía nova.Estes acontecementos
xustifican que este 2009 sexa declarado
Ano Internacional da Astronomía.
Pero no século XVI na Galiza tamén
se construían xa telescopios

>>>

Deseño de lente espía TE.

Observacións da Lúa feitas por Galileo, con notas manuscritas.

Telescopio de Galileo (tomado de Stu-

dies in the History and Method of Science,

Vol. III, de Charles Singer. Oxford: Claren-

don Press, 1921.

Sidereus Nuncius

(1610);

Astronomía Nova

(1609) e capa do

libro de Robison

[desde a esquerda].

En Galiza tamén se construían os pri

CIENCIAS, TÉCNICAS E TREBELLOS
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versidade galega e española,
sómase a este acontecemento
publicando, en 1910, unha re-
ferencia onde quere deixar
constancia dunha serie de da-
dos descoñecidos até ese mo-
mento e pedía á luz dos mes-
mos, unha reparación históri-
ca. A qué se refería? 

No seu artigo, Carracido afir-
ma que na Coruña no século
XVI, construía telescopios un tal
Rogete, con anterioridade aos
artífices holandeses. Apoiando
a súa aseveración, cita a pasaxe
da obra de Sirturi, na que basea-
ra as súas conxecturas Guilleu-
ma. O libro Les quatre astrono-
mes de Frederic Maignet, e o
que até ese momento foi igno-
rado pola historiografía: A Sys-
tem Mechanical Phhilosophy,
obra póstuma do físico e óptico
británico John Robison (1739-
1805), publicada en 1822. No
tomo terceiro deste libro, afir-
mase que no século XVI o cons-
trutor de lentes Rogete cons-
truía telescopios na Coruña e
utilizaba ferramentas de distin-
tos tamaños para facer lentes
cóncavas e convexas. 

Nesa época, o porto da Coru-
ña converterase nunha impor-
tante base naval. Preto del e fóra
da muralla da Cidade Alta, xur-
diría, no istmo da cidade, o ba-
rrio da pescadería. Nel aséntan-
se vellos e novos oficios. Convi-
ven mariñeiros, pescadores,
mareantes, albaneis, artesáns
da madeira, do coiro, das espe-
cies, do vidro, do téxtil. Todos
trocaban os seus produtos con

blece a xenealoxía com-
pleta do tal Roget. 

A partir deste intre, xorden
novos traballos en apoio desa
concepción. Así, en 1976, Joan
Vernet en Historia de la Ciencia
Española confirma os dados de
Guilleuma e aporta un testa-
mento de 1593 no que se fala da
venda en pública poxa dun
uller de llarga vista, propiedade
dun tal Jaume Galvany. Máis re-
centemente, en 1983 Víctor Na-
varro, no Diccionario Histórico
de la Ciencia Moderna en Espa-
ñaamplía os traballos xa men-
cionados de Vernet e Guilleu-
ma e asegura que a familia Ro-
get construía telescopios en
Barcelona e Girona arredor de
1590, indicando que a finais do
século XVI e principios do XVII,
en Sevilla, Madrid e Lisboa ta-
mén se construían anteollos
vendidos como curiosidade a
nobres e burgueses. 

En ningunha das publica-
cións mencionadas se fai a
máis mínima referencia a Gali-
cia. Esquecen na construción
do mito, outras fontes que
achegan e contradín certezas
sinaladas neses estudos. 

OS OBRADOIROS DA CORUÑA. En
1909, revistas científicas de di-
ferentes nacionalidades, publi-
can artigos para celebrar o ter-
ceiro centenario da invención
e aplicación do telescopio. O
científico galego, Xosé Rodrí-
guez Carracido (1856-1928),
pioneiro na implantación do
rigor científico dentro da uni-

>>>

MA AzG

Augaforte da Coruña da 2ª ou 3ª década do século XIX. O istmo onde se asentaba o

barrio da Pescadería [á esquerda] onde se supón tiña o obradoiro de óptica Rogete.
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os primeiros telescopios
Flandres e outros países euro-
peos. Probablemente aquí tive-
se situado o seu obradoiro de
óptica o viveleiro Rogete. Até
agora foi pouco estudada a vita-
lidade do comercio da Coruña
co norte de Europa. A Inquisi-
ción chegou a propor o peche
dos portos galegos, co pretexto

de evitar o contaxio luterano. O
barrio da pescaderíasería des-
truído polas tropas británicas a
finais do século XVI, como res-
posta ao tento español de inva-
dir as illas Británicas. Outros ata-
ques sufridos posteriormente,
impedirían que o espírito arte-
sán do barrio se recuperase.�

Xosé Rodríguez Carracido.
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Grupo XEA [FOTOGRAFÍA]

AAínda que se conser-
van restos castrexos
que dan conta dun
poboamento tem-

perán, o eixe central da historia
da comarca de Santiago artélla-
se ao redor do descubrimento
dos restos do Apóstolo Santiago.
Ese feito, que mudaría a historia
das peregrinacións en Europa
na Idade Media, levou ao bispo
Teodomiro a trasladar a sede
episcopal de Iria a Compostela
no ano 813. Foi o inicio do des-
pegue de Santiago como lugar
santo, ao que cómpre engadir
no XV o inicio da Universidade
Compostelá e a súa progresiva
importancia económica.

O resto da historia ten sido
contada en infinidade de oca-
sións por cronistas, historiado-
res e estudosos. Agora, o equipo
coordinado por Adela Leiro, au-
tores da colección Comarcas de
Galiza (Edicións A Nosa Terra),
ofrece unha nova ollada destas
terras presididas polo Pico Sa-
cro, que se detén na riqueza na-
tural artellada ao redor do río
Ulla, do Tambre, o Deza e o Sar e
no patrimonio histórico e cultu-
ral concello a concello. 

AMES. As disputas entre a Igrexa
compostelá e os señores de Al-
tamira así como a importancia
do Camiño xacobeo a Fisterra
convertéronse nos episodios
máis destacados do Medievo
na Amaía que sufrirá un desta-
cada expansión demográfica
durante a Idade Moderna e
que foi escenario da creación
do Seminario de Estudos Gale-
gos en 1923.

Ten catalogados máis dun-

claves máis emblemáticos e
lendarios da comarca. Sobre o
río Ulla, ao seu paso por Pote-
ledesma, atópase unha ponte
medieval que comunica a pro-
vincia de Pontevedra coa da
Coruña, que destaca pola súa
lonxitude e polos nove arcos.
Foi escenario dunha coñecida
batalla entre galegos e france-
ses na invasión napoleónica
do século XIX. 

O concello aínda conserva
mostras do aproveitamento

que secularmente realizaron
os veciños do seu medio natu-
ral, como é o caso da morea de
muíños espallados polos rega-
tos e ríos que sucan o concello.
Puxéronse toda unha serie de
roteiros que comunican boa
parte deles. 

No patrimonio cultural re-
ferenciado polo autores figu-
ran os pazos de Quián Sergude
e Pousada, así como as igrexas
de San Lourenzo e a Nosa Se-
ñora da Fonte.

BRIÓN. Con varias fontes de au-
gas sulfuradas, bicarbonata-
das-sódicas, fluoradas e silica-
tadas empregadas no trata-
mento de problemas cutáneos
e de enfermidades do aparato
respiratorio, Brión é outro dos
concellos que conforman a co-
marca. Aínda se conservan os
restos das Torres de Altamira,
dende as que estabeleceron o
seu dominio os condes de Alta-
mira, que acadou o seu máxi-
mo esplendor durante os

ha vintena de depósitos arque-
olóxicos, entre eles o do Milla-
doiro e o campo megalítico de
Bigallido. Dentro do patrimo-
nio histórico artístico figuran
ademais os pazos de Leboráns,
unha antiga mansión señorial
defensiva do século XVIII si-
tuada na parroquia de Tras-
monte con capela dedicada a
San Félix, pombal, fonte e can-
le de regadío, así como o de
Lens, na parroquia de San
Paio, ou o de Quintáns. 

Os principais espazos natu-
rais atópanse no contorno dos
ríos Tambre e Sar, onde se
acondicionaron diversas rutas
para facer a pé. 

BOQUEIXÓN. Neste concello ér-
guese o Pico Sacro, un dos en-

Santiago, entre o Pico Sacro e as agullas da 
Máis alá da cidade de Compostela,
declarada Patrimonio da Humanidade,
a nova entrega da colección Comarcas
de Galiza propón un percorrido polos
valores naturais, históricos e artísticos
desta terra marcada polas rutas xacobeas,
o peso da universidade e a localización
das Administracións autónomas

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

’’O achado dos restos
do apóstolo Santiago
mudarían a historia
das peregrinacións
en Europa e suporía o
despegue de Compostela
como cidade santa”

’’Toda a cidade é un museo
de arquitectura, desde
a época románica até os
máis modernos deseños”

Vista de Santiago desde o Monte Pedroso. O Pico Sacro ao fondo, diante, a Cidade da Cultura. 

Viaduto do ferrocarril en Ponte Ulla e [á dereita] fervenza do Muíño da Serra, en Lestedo (Boqueixón) no río Pereiro ou Zaramo. 

O Ulla en Sarandón (Vedra) un día de inverno. Á dereita, Ombú (Phitolaca dioica) no pazo de Santa Cruz de Ribadulla.

O mexillón de río

(Margatifera margaritifera)

pode acadar os 10 cm.

e só se atopa en augas moi limpas.  

>>>
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séculos XIV e XV. A forta-
leza derruíuse coas accións ir-
mandiñas do século XV, pero
Lope Sánchez de Ulloa e Mos-
coso encargáronse de levanta-
la. Un incendio acabaría defi-
nitivamente con ela.

Outro dos espazos destaca-
dos de Brión é a Carballeira de
Pedrouzos, onde está a capela
de Santa Minia, mandada cons-
truír en 1851 polo arcebispo
Frei Rafael de Vélez para dar co-
bixo ás reliquias desta mártir.

Os autores de Santiagodes-
tacan ademais entre os valores
naturais do concello a fervenza
de Ons e entre os artísticos as
igrexas de Bastabales, a de San
Xulián e a capela do Carme, así
como numerosos cruceiros e o
Castro lupario, situado na aldea
de Beca, do que a lenda xacobea
medieval dicía que era onde tiña
a súa residencia a Raíña Lupa
cando os discípulos do Apóstolo
Santiago trouxeron a enterrar os
seus restos a Galiza.

TEO. Mámoas, castros, petro-
glifos, cruceiros antigos, igre-
xas e pontes medievais com-
poñen o patrimonio artístico
deste concello que se consti-
túe como tal en 1834 coa re-
forma xudicial. Recoméndase
a visita da ponte medieval so-
bre o Ulla en Pontedeva e a
igrexa románica de Lampai.

VAL DO DUBRA. A pesar da anti-
güidade do poboamento des-
ta terra, testemuñado polos
numerosos achados arqueo-
lóxicos, a primeira referencia
ao nome de Terra de Dubriam
hai que buscalo no Cronicón
Iriense, que tamén recolle a
asignación destes lugares por
parte do rei suevo Miro á sede
de Iria. 

Na súa parroquia de Porto-
mouro están encravados tres
sartegos antropomorfos dos
séculos IV ao VIII, coñecidos
co nome de Pedra do Home.

VEDRA. Os espazos naturais
máis destacados deste conce-
llo están situados nas marxes
do río Ulla, que xunto cos luga-
res veciños do Deza e Arzúa e
até a desembocadura en Pa-
drón compoñen o denomina-
do sistema Ulla-Deza, declara-

do como Lugar de Importan-
cia Comunitaria pola súa ri-
queza natural. 

O propio río orixinou o co-
ñecido como “Paso da Cova”,
un tramo de desfiladeiro so-
bre o que se construíu o via-
duto do ferrocarril. A tradición
oral fala de que no pasado as
augas fluviais foron embalsa-
das nunha lagoa até que os
monxes de San Xoán da Cova,
habitado dende o século IX
por ermitáns, perforaron o
monte para desecala, orixina-
do este paso estreito.

A fertilidade e o microcli-
ma desta zona favoreceu a
creación de casas e pazos,
como o de Santa Cruz de Ri-
badulla, coñecido polo seu
paseo de oliveiras centena-
rias, con ao redor de 500
exemplares plantados desde
comezos do século XVI. Os
máis grandes miden 13 me-
tros de altura e case 4 metros
de perímetro.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. “Toda a
cidade é un museo de arqui-
tectura, desde a época romá-
nica até os máis modernos de-
seños”, sinalan os autores do

equipo
coordi-
n a d o
por Ade-
la Leiro.
Santiago
de Com-
postela
foi  de-
clarada

pola Unesco Patrimonio da
Humanidade. O seu casco
históricos acolle, ademais da
catedral, numerosas igrexas,
casas de arquitectura tradicio-
nal, pazos, fonte e é ao mesmo
tempo lugar de encontro de
todas as rutas xacobeas que
chegan dende todos os pun-
tos cardinais e importante
destino turístico.�

llas da Catedral

Ponte medieval sobre o Ulla en Pontevea, entre Teo e A Estrada.

Área recreativa de Chaián, en Verdía, con fermosos bosques de ribeira.

A igrexa de Bastavales cos montes de Santa Cecia ao fondo.

O Val do Dubra desde o cume do Picouto.

Pedra do Home (Val do Dubra) sartegos antropomorfos dos séculos IV a VIII.

Eucalipto do Paseo da Ferradura.

A mística
dun monte
Xa sexa pola súa altura, pola di-

ficultade do acceso ou pola

ampla panorámica que permi-

te, o Pico Sacro atraeu sempre a

civilizacións que na busca da

conexión co máis alá topaban

nesta singular eleva-

ción coroada por un fi-

lón de cuarzo un lugar

idóneo para o culto.

Os cronistas medie-

vais relatan que antes

da súa cristianización

chamábase Monte Ilici-

no e que constituía un-

ha zona sagrada, cuber-

to por un bosque dedicado aos

deuses pagáns. Non queda

constancia de todo isto pero o

que si se conservan son os res-

tos das prospeccións realizadas

dende a época dos romanos. 

Ao redor do monte e das

súas galerías creáronse toda

unha serie de lendas sobre a

existencia de dragóns e tesou-

ros agachados.�

Pico Sacro.

>>>

42-43 magazine.qxd  10/3/09  21:24  Página 3



Foi o entroido.
Coma cada ano
volvimos  subir
ao fallado a

remexer na roupa vella
que gardamos para nos
disfrazar de farrovello.
Ao facelo, os recordos
gabean como cando un
mira as fotos antigas da
caixa de puros. Alí, as
mesmas prendas  non
teñen enrrugas, están
novas e fican ben tesiñas
diante da cámara de
fotos, mais  agora son
farrapos con historia
que  vestimos  sen reglas
para nos transformar
nun burlón que se ri  dos
demais, dun mesmo e
do pasado… é o bo
destas festas.�

Fran Herbello
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Coordena: MANUEL SENDÓN

Datos Persoais

Fran Herbello
Suíza (1977) vive en Aldán

(Pontevedra) dende o ano

seguinte. Ten exposto na

Fundación Luís Seoane da

Coruña; Fundación Granell de

Santiago; Galería Railowsky de

Valencia; Galería Berini de

Barcelona; Galería C5 de

Santiago de Compostela;

Estampa; ARCO; Círculo de Bellas

Artes (PhotoEspaña); Exporafoto

de Salamanca; Outono

Fotográfico de Ourense.

As súas fotografías foron

incluidas en Blink. 100

Photographers, 10 curators,10

Writers (editorial Phaidon 2002).

No ano 2000 o Centro de

Estudos Fotográficos publícalle

A imaxe e semellanza, e no ano

2005  Mal de corpo (ambos na

colección Do Trinque).�

ineditoant.wordpress.com

Farrovellos
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REGALAR.

Artigos para
o babyboom

Lonxe quedan os tempos da-
quela explosión demográfica
dos 70 na que a oferta de carri-
ños para nenos e accesorios
varios era limitada. Na actual
conxuntura deste segundo
babyboom as cousas muda-
ron e a variedade e orixinali-
dade manda. Disto saben un
anaco na firma moañesa Ro-
sana Rodal, especializada na
confección de sacos, fundas
de cadeira, cambiadores, pa-
rasoles, bolsos e neceseres pa-

EXERCICIOESAÚDE.

Economía
saudábel

Imos ver como a saúde pode
abordarse dende moitas pers-
pectivas e non só a médica. No
espazo co que contamos trata-
remos de amosar o papel da
educación física e o deporte pa-
ra todos/as no benestar do po-
bo e na economía do país.

Recentemente, publicáronse
o seguintes datos por parte do
Ministerio de Sanidade e Consu-
mo: En Galicia os protectores de
estómago e os fármacos para evi-
tar as úlceras son os máis receita-
dos polos médicos con máis de
3.611.400 envases. A continua-
ción sitúanse os ansiolíticos con
3.578.836 envases, os redutores
de colesterol con 3.505.534 cai-
xas, os antiinflamatorios como
ibuprofeno e outros non esteroi-
deos usados para o alivio sinto-
mático da dor de cabeza, as mo-
lestias da menstruación ou a fe-
bre con 3.493.509 unidades, os
antitrombóticos para previr a co-
agulación do sangue con
2.732.960 de envases; os analxési-
cos e antipiréticos con 2.443.823
de caixas e os antidepresivos con
384.020 unidades. Estes datos
complétanse da seguinte manei-
ra: 164.700 fármacos ao día,
60.117.984 medicamentos du-
rante o 2008, un 5,19% máis que
no 2007. O prezo medio por re-
ceita foi de 14,46 euros, un 1,59%
máis. En total, o gasto foi de 869,4
millóns de euros, un dato que si-
túa a Galiza como a quinta co-
munidade que máis diñeiro gas-
tou en financiar as medicinas dos
seus cidadáns, só por trás de An-
dalucía, Cataluña, Comunidade
Valenciá e Madrid.

Estes problemas causantes
do consumo farmacéutico te-
ñen unha relación directa có es-
trés, como?

O estrés continuado está de-
mostrado que incide sobre a fun-
ción inmune cunha disminu-
ción na actividade das células
asasinas naturais, así como na
resposta das células T e un incre-
mento do cortisol plasmático, o
que xera unha resposta inmuni-
taria deficiente. Aumenta a ten-
sión arterial provocada pola pre-
senza de hormonas como a
adrenalina ou a aldosterona.
Provoca tamén un aumento do
ritmo cardiaco e vasoconstri-
ción, podendo dar lugar a blo-

ANOSATERRA
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MERCAR.

Instrumentos
para xordos

Algo tan sinxelo como atender
unha chamada telefónica, es-
coitar o despertador ou seguir
un programa de televisión pode
resultar complicado para aque-

las persoas con problemas de
audición. A  continua evolución
das novas tecnoloxías serve para
satisfacer todo tipo de necesida-
des, entre elas a de adaptar apa-
ratos tan comúns como o teléfo-
no e o televisor para aquelas per-
soas que necesitan un plus á ho-
ra de escoitar. 

Sobre este tema están ao co-
rrente das últimas novidades no
departamento de audición de La
Gafa de Oro (R/ Velázquez Mo-
reno 34, Vigo), que conta con
profesionais cunha dilatada ex-
periencia en audífonos para ase-
sorar ao público.  Neste estabele-
cemento venden teléfonos para
cubrir todo tipo de necesidades,
independentemente do grao de
xordeira que se teña. Ofertan
versións cun son de até 30 deci-
belios de volume que incorpo-
ran a luz intermitente para iden-
tificar o momento da chamada e
permiten que as persoas que
non teñen problemas auditivos
o poidan usar.

Aínda que o teléfono para
xordos xa leva tempo no merca-
do, os modelos máis novidosos,
a partir de 195 euros, teñen máis
funcións (rechamada, identifi-
cación de chamada ou axenda)
e son compatíbeis cos audífo-
nos. No caso dos despertadores,
a partir de 100 euros, existen va-
rios modelos: dende o clásico
que incorpora un vibrador para
colocar baixo a almofada, até
unha versión que acende unha
luz enfocada cara o teito. 

Os auriculares para escoitar
a televisión (a partir de 150 eu-
ros) son inalámbricos, non pro-
vocan interferencias e posibili-
tan ver a programación sen pro-
blemas aos que non teñen ca-
rencias auditivas.

Máis información en lagafa-
deoro-vigo@hotmail.com e no
teléfono 986 433 355.�

Eva Estévez

ra bebés, todos eles feitos en
Moaña con tecidos do país,
que poden ser unha boa op-
ción á hora de facer un agasa-
llo a un recén nacido ou mes-
mo personalizar os berces e
cadeiras de paseo.

O catálogo, aberto sempre a
combinacións e propostas dos
clientes, inclúe obxectos para
todos os petos: dende neceseres
de 7 euros a sacos de 37. 

Os produtos Rosana Rodal
poden atoparse en estabelece-
mentos de puericultura de toda
Galiza e do Estado. Na web
www.rodalbaby.es atópase to-
do tipo de información e o catá-
logo completo desta firma cen-
to por cento galega.�

Eva Estévez

viaxar.comer.mercar
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BENCOMER.

Pedras e fogóns
Casa de María Andrea
Eironciño dos Cabaleiros 1.

Ourense

Teléfono: 988 227 045

Prezo menu: 10,50 euros

Prezo medio carta 25 euros

No vello Pazo dos Armada, no
centro de Ourense, nunha cons-
trución coñecida de vello como
a Casa de María Andrea, arden
os fogóns  o restaurante do mes-
mo nome. Un local de cociña
tradicional con novas e eficaces
solucións, de produto fresco e de
tempada. Cunhas boas, amplas
e modernas instalacións, combi-
na carta co menú diario nun
conxunto que ten acadado en
ben poucos anos clientela,amais
de sona e prestixio.

Da carta peixes frescos cal o
seu robalo con verduras. Tamén

o peixe sapo, rodaballo ao aza-
frán e bacallau ao xeito da casa.
Nas carnes, solombo ao mencía,
richada, xarrete, magrete foiede
parrulo e, a maiores, unha boa
variedade de pratos de picar co-
mo remexidos, croquetasou pe-
mentos. Destes últimos exquisi-
tos os de Seixalbo.

O menú, boa opción para o
xantar diario, moi saboroso e
equilibrado. Sempre un peixe e
unha carne fresca, na compaña
de legumes e verduras, ou pra-
tos patrimoniais como o cocido
todos os mércores. Todo a un
acaido  prezo.

A Casa de María Andrea
completa a súa oferta cunha
boa adega e un agradecido ser-
vizo para converterse nunha
axeitada opción para gozar dun
bo xantar no mesmo centro da
cidade das Burgas.�

Xosé Rey
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viño da Herdade do Mouchão. 
Esta Herdade é coñecida por

ser a primeira en acoller, hai máis
dun cento de anos, as primeiras
cepas da caste de orixe francesa
Alicante Bouschet, creada por
Henri Bouschet en 1866 dun cru-
zamento entre grenachee petit
bouschet, que nun 70% é res-
ponsabel da cor, dos aromas e do
gusto deste viño. O resto vén da
autóctona Trincadeira. 

Na zona de Estremoz esta va-
riedade alcanza a súa plena ma-
duración grazas a unha intensa
insolación, ás súas elevadas tem-
peraturas, ás poucas chuvias e a
unhas axeitadas terriñas ás que
se ten adaptado perfectamente.
Deseguido rematan por dar for-

ma a este tinto o desen-
gace en lagares de pe-
dra, a súa pisa a pé tres
ou catro veces por día e
unha crianza mixta de
24 meses entre toneis

de grandes dimen-
sións e barricas no-

vas de carballo
francés. Unha
vez embotella-
do permanece
outros 24 me-
ses antes de
sair á rúa onde
se pode atopar
por uns 30 eu-
ros nas mello-
res viñotecas
de Portugal. 

Mouchão 2003
Alentejo.

Alicante Bouschet e trincadeira.

Sorprendeunos cos seus inten-
sos e nítidos aromas, primeiro
de café aromático e tabaco de
cachimba mesturados cun aire
balsámico, logo a froita madu-
ra. O seu paso de boca é longo
cun volume saboroso que se
deixa querer.�

Antonio Portela

cantes cun 33%, fronte ao 36%
da media nacional. Por outra
banda o libro A realidade da
práctica deportiva en Galicia,
estudo que presenta os resulta-
dos da enquisa de poboación
que no 2007 se realizou desde a
Dirección Xeral para o Deporte,
sinala que habería no noso país
un 34,3% de persoas que reali-
zan algún tipo de deporte ou ac-
tividade física, o que nos permi-
te subir algo máis dun punto
porcentual desde o 2005, cando
a taxa de práctica físico-deporti-
va en Galicia se situaba no 33%. 

Se adicásemos unha boa
porcentaxe dos presupostos de
deporte e sanidade a estender a
práctica planificada, sistemáti-
ca e saudábel na poboación ga-
lega, o gasto en medicamentos
sería moito menor e a saúde da
poboación moito maior, polo
tanto un beneficio dobre que
amosa como están relaciona-
das a educación físico-deporti-
va, a saúde e a economía.�

Xurxo G. Ledo

VIÑOTECA.

Mouchão

Animosos buscadores de sen-
sacións para o noso espírito e
para o noso padal, cando entra-
mos nun escenario como o Pa-
lacio da Bolsa do Porto e ade-
mais vestido con todas as Essén-
cias do Vinho, os sentidos aprés-
tanse para que os estimulos re-
cibidos atopen toda a predispo-
sición da que somos capaces,
que nesta ocasión, cando saí-
mos enfiando a Foz do Douro
despois dunha tarde atravesan-
do Portugal entre o gusto e os
aromas de moitos dos seus vi-
ños, recordan especialmente o
alentejano Mouchão do 2003,

queos cardiacos, arritmias e ou-
tras alteracións cardiacas. Sobre
a función gastrointestinal pode
inducir alteracións como dispep-
sias, úlceras, colon irritábel, colite
ulcerosa, hiperclorhidria, estrin-
ximento, diarrea, etc. Ademais de
todas estas alteracións, o estrés
continuado está relacionado coa
depresión, as alerxias, as crises
asmáticas, a diabetes e altera-
cións da pel e as mucosas, como
a psoriase e a alopecia. Final-
mente, pode provocar a diminu-
ción do desexo sexual, migrañas
ou a síndrome de fatiga adrenal.

O Instituto Nacional do Co-
razón, Pulmón e Sangue dos EE
UU recomenda realizar exerci-
cios físicos que determinen un
incremento no traballo do co-
razón e os pulmóns entre 15 e
30 minutos tres a catro veces á
semana como tratamento do
estrés.

A Fundación Española do
Corazón e a Sociedade Españo-
la de Cardioloxía sinalna que o
exercicio físico maniféstase co-
mo un efectivo mecanismo pa-
ra controlar e reducir os niveis
de estrés.

Investigadores da Universi-
dade de Duke nos EE UU com-
pararon o tratamento da depre-
sión mediante a carreira conti-
nua e un antidepresivo chama-
do Zoloft. Tras catro meses a in-
xesta do medicamento non
ofrecía ningunha vantaxe, pero
ao cabo dun ano a melloría por
parte dos doentes que seguiron
o programa de carreira conti-
nua era moito maior que os ou-
tros, dos cales recaeran un 92%.

As últimas enquisas realiza-
das en Galicia revelan que o
23% da poboación adulta pre-
senta obesidade e o 42% sobre-
peso, a pesar de contrastaren os
bos hábitos alimentarios da
maioría dos galegos; polo que
os expertos chegan á conclu-
sión de que o principal motivo
destes resultados é o sedenta-
rismo da poboación.

Segundo o estudo “Deporte,
saúde e calidade de vida”, que
se presentou en febreiro por
parte da Fundación La Caixa,
Galicia é unha das comunida-
des que menor tasa de practi-

Casa de María Andrea.
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Esta mostra que se poderá ver en

Lugo ate o mes de maio(Verme-

llas: chamábanlles “rojas”), com-

ponse de diferentes paneis que

debuxan a represión de xénero en

Galicia desde unha lectura artística

e literaria, e que se complementan

con outros que se ocupan do

marco histórico. A iniciativa xurde

do proxecto de Investigación inte-

runiversitario "As vítimas, as vo-

ces, os nomes e os lugares", diri-

xido por Lourenzo Fernández

Prieto e financiado pola Consella-

ría de Cultura e Deporte. Para esta

sección histórica da exposición, o

Proxecto aportou diferentes gráfi-

cas e un mapa nos que poder pes-

cudar a represión exercida ás mu-

lleres durante a represión fran-

quista. Así mesmo, proporcionou

unha listaxe de nomes das vítimas

da bisbarra de Lugo procedentes

dos resultados da investigación

que o equipo leva desenvolvendo

desde o 2006. 

Varias fotografías procedentes

dos fondos do Proxecto poñen

cara ao terror sufrido por moitas

mulleres tralo golpe de estado de

1936. Ademais, o visitante poderá

achegarse á fonte oral darepresión

a través dunha selección de entre-

vistas cedidas polo proxecto, e que

forman parte do seu fondo oral

composto por 403 entrevistas. Ta-

mén hai materiais complementa-

rios, como videos, e actividades

paralelas como conferencias ou

recitais  como “Ámote vermella”

de Claudio Rodríguez Fer.Com-

pleta a mostra un catálogo con di-

ferentes ensaios ilustrados polo

material gráfico presente na sala.

Até o 6 de maio, na Sala Isaac Díaz

Pardo da Facultade de Veterinaria de

Lugo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Homenaje a León Felipe (Carlos
Velo, 1974).Fragmentos da entre-
vista e coloquio con Carlos Velo
(Antón Mourelos, 1985) 74´. Vídeo.
Entrada gratuíta.
After Hours / Remontaxe: O es-
tudo visual.
23.00 h. Phoenix Tapes (Christoph
Girardet e Matthias Müller, 1999);
Rock Hudson´s homemovies
(Mark Rappaport, 1993) 108 .́ Subtí-
tulos en galego.
Sábado 14 
CGAI Júnior
18.00 h. A historia interminable
Wolfgang Petersen, 1984. 90´. Ver-
sión castelá. Entrada gratuíta.

CARRAL
¬TEATRO. Nanomaxias. Función
de maxia a cargo do Mago Román
García, o sábado 14, ás 23:30, na
Sala The Star.

CEE
¬TEATRO. Jesus, que cruz me
caeu contigo.Comedia que trae o
Grupo de Teatro Lope de Vigo, coa
colaboración na actuación de Uxía
Blanco. O sábado 14, ás 20:15, no Sa-
lón de Actos do Concello.

CERVO
¬MÚSICA. Snatch. A diversidade
de estilos,dentro do amplo abano
da música negra, conforman o fa-
cer deste grupo santiagués. Ac-
tuación o sábado 14, ás 24:00, no
Pub O Muíño.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana:  Etz limon
(Os limoeiros) de Eran Riklis,Israel,
2008.Intérpretes: Mali Suliman, Hiam
Abbass.Berlín 2007, premio do pú-
blico . Xoves 12, venres 13 e sábado
14. Entradas a 3/2 euros, nos Cines
Forum Metropolitano. No mesmo lo-
cal, Le fantôme de la liberté, de Luis
Buñuel, Francia, 1974. Intérpretes:
Monica Vitti, Jean-Claude Brialy.  Do
xoves 12 ao sábado 14.
¬ CINE. Underground. Filme do
singular director serbio Kusturica,
enmarcado no ciclo Antibelicismos.
Proxéctase este luns 16, ás 18:00 e

20:30, en V.O.S.E., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 12 
Cine e Exilio
20:30 h. Guernica(Alain Resnais e Ro-
bert Hessens, 1950); As damas do
bosque de Bolonia (Robert Bresson,
1945) 96´. Vídeo / Cine. Subtítulos en
castelán e galego. Presentación do li-
bro de memorias de María Casares
Residente privilexiada. Entrada gra-
tuíta.
Venres 13 
Cine e Exilio
20:30 h. La ciudad y el campo (Carlos
Velo e Fernández G. Mantilla, 1934).

AMES
¬TEATRO. A pensión.Un conto de
suspense que explora as conse-
cuencias da soidade. Producción da
compañía Redrum Teatro, para
este venres 13, ás 21:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns.
¬TEATRO. A orixe dos ghazafe-
llos. Obra ingfantil polo grupo
Ghazafellos. O domingo 15, ás
17:00, na Casa da Cultura do Milla-
doiro.

O BARCO
¬MÚSICA. Cooltrain.Alá por 2004
nace esta banda galega, sen outra
intención que versionear humilde-
mente aos clásicos do rock.Este ven-
res 13, ás 00:00, no Baranda.

BOIRO
¬MÚSICA. Tony Lomba e Al-
berto Cunha. Actuación den-
tro do programa musical do Xaco-
beo, Vai de Camiño. Este sábado
14, ás 22:00, no Estación Leña
Verde (Metro).

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Moon Cresta. Unha
banda do que eles denominan po-
wer & funk, estilo aberto e ecléctico
que recupera os sons do rock e funk
dos 70 sen deixar de soar contem-
poráneo. O sábado 14, ás 24:00, na
sala Zona Zero.

CAMBADOS
¬MÚSICA. Entre Caixas. Actua-
ción deste grupo de música e baile
tradicional , dentro da programa-
ción Vai de Camiño. O domingo 15
de marzo, ás 19:00, no Auditorio da
Xuventude.

CANGAS
¬MÚSICA. Aló Django.Grupo ga-
lego formado o ano pasado co
swing e os sons de Django Rein-
hartcomo inspiración. O venres 13,
ás 23:00, na Sala Son.
¬MÚSICA. Dodó + Mastretta.
Actuación para este venres 13, ás
23:30, no Sister Ray.
¬TEATRO. Coa palabra na lin-
gua, concerto en dúas lin-
guas para dous actores e un
músico. Obra representada polo
grupo Teatro Nu. O venres 13, ás
11:00 e 21:00, e sábado 14, ás 21:00,
noAuditorio Municipal.

CARBALLO
¬TEATRO. No comment: Obra.
Producción da compañía Pt. Excén-
tricas, coa actuación de Marcos
Orsi e Vítor Mosqueira. O venres
13 , ás 21.00, no Pazo da Cultura.
¬TEATRO. Symbiosis. Obra do
grupo Symbiosis Produccións
S.C. O domingo 15, ás 18.00, no
Pazo da Cultura.

O cineasta Carlos Velo, o nome máis

destacado na historia do cinema ga-

lego, é lembrado na programación

deste mes do Centro Galego de Artes

da Imaxe (CGAI).

Vermellas 
e ‘rojas’

Emir Kusturica, de quen se proxecta o seu filme Underground na Coruña.

¬ EXPO
Galicia pola Radio
Coincidindo co 75 aniversario da
radio en Galicia, bota a andar o
proxecto "Galicia pola radio" co
que se instala en Santiago de
Compostela unha mostra do
mesmo título, que recollerá a an-
daina radiofónica galega desde
1932 ata a actualidade. 

Naquel ano nacía a singradura
deste novo medio en Galiza, da
man de Radio Galiciae de locuto-
res como un mozo Antonio Fra-
guas. O carácter galeguista da-
quela emisora truncouse coa dita-
dura, e nunca foi realmente
recuperado polas principais emi-
soras comerciais, especialmente
alérxicas á nosa língua.

Despois de se teren celebrado
un congreso e un ciclo de confe-
rencias en torno á efeméride, a
Sede Fundación Caixa Galicia da ci-
dade compostelá acolle esta expo-
sición, dividida en cinco seccións
cronolóxico-temáticas, dos anos
30, a posguerra, os 60 e 70, a radio

autonómica e a radio de hoxe. 
Achegaranos guións orixinais,

recreacións das primeiras emi-
sións de Radio Galicia, obxectos
singulares que lembran impor-
tantes acontecementos políticos e
sociais do país, coma o micrófono
que se utilizou no último parte da
Guerra Civil, e outras curiosidades
recollidas a través de diversos ma-
teriais históricos das emisoras, de
profesionais e coleccionistas, ou

de documentos fotográficos e bi-
bliográficos. 

Os contidos completaranse
asemade cun espazo dedicado ao
Arquivo Sonoro de Galicia, do
Consello da Cultura Galega, así
coma coa recreación dun estudo
de radio dos anos 80.

Até o 19 de abril, na Fundación

Caixa Galicia, Santiago de Com-

postela.
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James Benning: 13 films
20.30 h. TenSkies(2004), 102 .́
Luns 16 
James Benning: 13 films
20.30 h. One way Boogie Googie/
27 Years later(1977-2004) 120 .́
Martes 17 
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. Berlín, sinfonía dunha ci-
dade, Walter Ruttmann, 1927. 70 .́
Mércores 18
Berlín-París-Hollywood
20.30 h. The Brave bulls (1951) 106 .́
Subtítulos en galego.
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 histo-
ria do seu barrio en 300 fotografías.
Até fins de mes, na Casa Museo Casa-
res Quiroga.
¬EXPO.Miradas. Dende o in-
formalismo ao multicolor.
Ampla retrospectiva que recolle
obras mestras da Colección Caixa
Galicia, pertencentes a épocas e
movementos artísticos moi distan-
tes entre si. Até o 31 de maio, na
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Música de cine.
Banda Música Liceo La Paz.
O Rosalía lembrará por uns momen-
tos os seus días de cine, nos que os
acordes de fantásticas bandas so-
noras enchían o seu espazo. Mozos
estudantes conforman esta banda
de recente creación, con sede no
Colexio Liceo La Paz. Este xoves
12,ás 20:00, entradas a 6 euros, no
Teatro Rosalía Castro.
¬MÚSICA.Chamito el Flako. O
guitarrista, cantante e compositor
hispano-venezolano e o seu funk
mestizo está este venres 13, ás 23:00,
noGarufa. O día seguinte, sábado 14,
ás 23:00, actuación do grupo Pablo
Bicho Quinteto.
¬MÚSICA. Coyote Express. Ac-
tuación deste grupo coruñés de
rock sureño, que leva 13 anos nos
escenarios. O venres 13, ás 23:00, no
Jazz Vides.
¬TEATRO.Menos Lobos. O grupo
Talía presentaesta obra pensada
para o público infantil. O xoves 12, e
venres 13, ás 12:00 , no Forum Me-
tropolitano.
¬MÚSICA.Omara Portuondo.
Unha das voces máis características e
internacionais de Cuba volve presen-
tando a súa nova xira, na que celebra
os seus 60 anos de profesión. Este
venres 13, ás 21:00, entradas de 12 a
18 euros, no Coliseum.
¬TEATRO.Bicos con língua.  Obra
coa língua como tema, polo grupo

Talía Teatro. O xoves 12, ás 20:30,
no Teatro Colón.
¬TEATRO. Unha primavera
para Aldara.  A acción sitúase en
Galicia, no interior dun convento no
século XV. Unha obra baseada no
texto da escritora Gloria Moure,
polo grupo Teatro do Atlántico. O
xoves 12, venres 13, e sábado 14, ás
210:30,  e domingo 15 ás 19:00, no
Teatro Rosalía.
¬TEATRO.Negro.  Traballo de danza
contemporánea para catro bailaríns
con escenas baseadas na vida cotiá.,
pola compañía de Daniel Abreu. O
sábado 14, ás 19:00, no Teatro Rosa-
lía Castro.
¬TEATRO. Deprimidos ao río.
Espectáculo pola Asociación Mani-
cómicos, que enceta o festival que
leva o mesmo nome. O martes 17, ás
21:00, entradas a 7 e 5 euros, no Fó-
rum Metropolitano.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Guru Deva. Tras case
cinco anos despois do seu debut
discográfico, o grupo pop galego re-
aparece na escena musical co disco
Vago. Este xoves 12, ás 22:30, noFo-
rum Celticum. 

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Tumbling Dice.Unha
bada de Vilagarcía que fai rock and
roll clásico, mesturado con blues, ba-
ladas e bossa nova. O sábado 14, ás
23:50, no Con do Moucho.

FERROL
¬ 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 luns 16,
ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Ciclo cine obreiro. Ten 
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Tony Lomba, singular intérprete
que xunto a Alberto Cunha vai estar
esta semana en Boiro,dentro das ac-
tuacións da programación musical
Vai de Camiño.

Les Luthiers
En 1965, o arquitecto Gerardo
Masana, de 28 anos,  que cantaba
no coro da Facultade de Enxeñe-
ría da Universidade de Bos Aires,
compuxo a Cantata Modatón,
baseada no prospecto dun la-
xante e parodia dunha cantata
ao estilo de Johann Sebastian
Bach. A Cantata Modatón -máis
adiante, Laxatón- reuniu por pri-
meira vez nun escenario a cinco
futuros integrantes de Les Lut-
hiers: Marcos Mundstock, Da-
niel Rabinovich, Carlos Núñez
Cortés, Jorge Maronna e Ge-
rardo Masana, autor e impulsor
do proxecto. O éxito foi rotundo. 

Optaron polo nome de I Musi-
cisti, parodiando o conxunto ba-
rroco italiano I Musici.

Unha serie de desacordos entre
os integrantes do grupo, motiva-
ron que Masana, e logo unha
maioría dos compoñentes se se-
pararan do grupo,adoptando o
nome deLes Luthiers. A forma-
ción debutou en 1969, nunha
formación definitiva, que só se
vería alterada polo paso de Er-
nesto Acher (incorporouse en
1971 e retirouse en 1986) e o fale-
cemento de Masana, en novem-
bro de 1973 , con tan só 36 anos,
sempre lembrado dende aquela
na publicidade do grupo como o
seu fundador.

Os anos 70 foron sumamente
prolíficos para o conxunto, e con-
tinuaron durante os anos 80, nos
que o conxunto realizou tres fun-
cións memorabeis: en1980, no
Lincoln Center de Nova York, en
inglés. En agosto de 1986, no Tea-
tro Colón de Bos Aires, un dos
grandes templos da lírica mun-
dial. E en 1988, pola celebración
dos cinco anos da recuperación

da democracia na Arxentina, rea-
lizaron unha actuación sobre un
enorme escenario montado nas
avenidas 9 de Xullo e Libertador,
ante máis de 50.000 persoas.

En 1995 asumiu a representa-
ción do conxuntoLino Patalano,
un recoñecido produtor artístico,
que deu un renovado impulso á
proxección internacional de Les
Luthiers. O grupo intensificou as
súas xiras por España e as princi-
pais capitais latinoamericanas. A
abafadora demanda de entradas
de Les Luthiers na Arxentina fixo
que no 2004, o conxunto bus-
case un lugar de maiores dimen-
sións para as súas tempadas en
Bos Aires, mudando o Teatro Coli-
seo, polo Gran Rex, con capaci-
dade para 3.300 espectadores. 

Na súa nova visita por terras ga-
legas presentan o espectáculo Os
Premios Mastropiero, estreado
en 2005. Esta obra, ademais de in-
troducir algúns cambios na tradi-
cional estrutura dos espectáculos
do grupo, presentou un novo ins-
trumento: El alambique encanta-
dor. É unha parodia sobre as entre-
gas de premios no mundo do es-
pectáculo, e inclúe estas pezas: El
Desdén de Desdémona (Madrigal
caribeño), Amor a primera vista
(Bossa libidinossa),Tienes una mi-
rada... (Rock de alabanza), Los Mi-
lagros de San Dádivo (Cantata
Opus 0800), Ya no te amo, Raúl
(Bolera),Ella me engaña con otro
(Dúo de amor para varios intér-
pretes) ,Juana Isabel (Canción con
forma de merengue),Ya no eres
mía (Ex rock),Valdemar y el Hechi-
cero (Comedia musical infantil
para adultos).
Do mércores 18 ao sábado 21, ás

21:00, entradas de 28 a 60 euros,

no Coliseum de A Coruña.

¬ MÚSICA

Bicharada
Berrobambán
Estrea
Autor: Cris F.
Dirección: Evaristo Calvo
Escenografía: Cris F. e Pablo Pastor
Iluminación: Fidel Vázquez
Vestiario: Mercedes Torres Isi
Intérpretes: Paula Carballeira, Chi-
qui Pereira, Manolo Panforreteiro.

Berrobambánregresa ao territorio
mudo, á linguaxe visual, ao humor
sen palabras. Presentan nesta estrea
un espectáculo visual aberto a to-
dos os públicos sobre eses grandes
monstros que son os animais pe-
quenos que esperamos atopar

cando saímos ao campo. Xogando
cos elementos mínimos que com-
poñen unha acampada (tenda e
saco), conta, de forma visual, peque-
nas historias sobre arañas, mosqui-
tos, abellas, ... e algúns máis.
Desde o ano 2000 oito espectácu-
los levaron a Berrobambán de Se-
oul a Canadá, do territorio mudo ao
musical, do texto contemporáneo
ao clown, do público adulto ao fa-
miliar. O último proxecto da com-
pañía ata o momento foi a posta en
escena do I Premio Manuel María
de Literatura Dramática Infantil:
"Boas Noites" de Paula Carballeira.

Sábado 14, Teatro principal de San-

tiago de Compostela.

¬ TEATRO

O grupo, en caricatura de Alfredo Sabat.
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21:30, entrada a 5 euros, no Cafe
Cultural Auriense.
O mércores 18, ás 21:30, entrada a 5
euros, actuación do grupo La Pe-
gatina.
¬TEATRO. 30.000. Terceira obra de
longa duración coproducida polo
Centro Coreográfico Galego e a
compañía Pisando ovos. O  venres
13 , ás 20:30, no  Auditorio Municipal.

PONTEVEDRA
¬ CINE. Camiños de Gloria.
Un dos máis grandes filmes antibe-
licistas da historia, debido a Stan-
ley Kubrick (1958).  O martes 17, ás
20:00 en V.O.S., na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬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 arxen-
tino, responsable da primeira
ollada moderna na historia da fo-
tografía de Arxentina. Até o 15 de
marzo, no Museo de Pontevedra.
¬EXPO. Escultura e ilustración
lusa. Unha nova exposición, que
viaxa a Portugal da man da ilustra-
dora Alice Geirinhas e do artista
plásticoPedro Valdez Cardoso. Até
o 30 de abril, na Sala X (Facultade de
Belas Artes).
¬EXPO. Espazo Colección Cai-
xanova. A Colección de Arte Caixa-
nova 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. 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. Homenaxe ao
compositor Martin
Ellerby. A Banda de Música de
Pontevedra conta co solista José
Luis Vázquez Vidal neste con-
certo monográfico. O xoves 12, ás
21:00, no Teatro Principal.
¬MÚSICA. Marc Ayza & SPJ-
Group.A edición de 2009 do ciclo
Jazz no Principal bota a andar cun
concerto do batería catalán e unha
selección de alumnos do SPJ. O sá-
bado 14,ás 20:30, no Teatro Principal.

des, levada á escena pola compa-
ñía Arela das Artes. O venres 13,
ás 21:30, no Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MÚSICA. The 38Beats .  Banda
de rock formada por galegos en Ma-
drid. O venres 13, ás 24:00, no Pub
d´Antón Rock Café .

LUGO
¬ACTO. Presentación do disco
Paos de Ophiusa. Presentación
do novo traballo do grupo
Ophiusa,  este xoves 12,  ás 21:00,
no Círculo das Artes.
¬ 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 17, ás  20:00 en V.dobrada,
no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬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. Na Facultade de Vete-
rinaria,Campus de Lugo.
¬MÚSICA. Concerto Vai de Ca-
miño. As cantantes María Ma-
nuela con Pilocha, Paloma Suan-
ces e Xiana Lastraestarán este ven-

res 13, ás 20:30, no Círculo das Artes.
¬MÚSICA. Brothers in band-
Tributo Dire Straits.Banda ga-
lega que, como indica no nome, ver-
sionea ao coñecido grupo rock. O
sábado 14,  ás 24:00, no Club Clavi-
cémbalo.
¬TEATRO. Bolboreta.Espectáculo
infantil do grupo Trompicallo, den-
tro das actividades escolares de Cai-
xanova. O martes 17, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.

MONFORTE
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha obra
protagonizada por X.M.Olveira e
Ernesto Chao, que segue unha exi-
tosa xeira de representacións. Polo
grupo Lagarta, lagarta. O domingo
15, ás 19:00, noEdificio Multiúsos. 

NARÓN
¬TEATRO. Babiliglub .Teatro para
nenos, pola compañía Galitoon. O
domingo 15, ás 18:00, no Auditorio
Municipal.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Cornelius. Acertada
mestura de estilos ofrece a nova vi-
sión do rock, funk e soul interpre-
tada con gusto e inpecable factura.
O venres 13, ás 23:00, no Bar Patos.
¬MÚSICA. Tumbling Dice.Unha
bada de Vilagarcía que fai rock and
roll clásico, mesturado con blues, ba-
ladas e bossa nova. O venres 13, ás
23:30, na sala Clandestino.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO.O día do Pai. Delirante
comedia que o seu autor deno-
mina de Wester clínico...Tres ho-
mes loitando por unha selección
natural nunha clínica de reproduc-
ción asistida. Polo grupo Mala-
sombra. O sábado 14, ás 20:30, no
Teatro da Beneficencia.

OURENSE
¬ CINE. A Grande Ilusión. Filme
clásico de Jean Renoir (1937), feito
nos albores da II Guerra, e ambien-
tado na 1ª. Proxéctase este martes
17, 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
Kairós.  Pinturas de Pedro Pro-
ença, até o 31 de marzo, na Gale-
ría Marisa Marimón.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Buenos Aires . Ac-
tuación para o sábado 14,  ás

mestura de estilos ofrece a nova
visión do rock, funk e soul inter-
pretada con gusto e impecable
factura.  O sábado 14, ás 22:30, na
Sala Run Rum.
¬TEATRO.O chufón. Obra deJosé
Luis Rodríguez, polo grupo Arco
Iris, de Valdoviño, dirixido por Lu-
cía. Dentro do ciclo de teatro afec-
cionado, Domingos a escena. O do-
mingo 15, ás 19:00, no Centro Cí-
vico Caranza. 
¬TEATRO. Náufragos .Obra repre-
sentada pola compañía galega Tea-
tro Galileo, baseada na obra de An-
dré Roussin. Este venres 13, ás
20:30, no Teatro Jofre.

FISTERRA
¬MÚSICA. Joe Barnara + Yo-
melo Montosolo.  Dentro do ci-
clo de inverno do Xacobeo, Vai de
Camiño, actuación que vai ter lugar
o venres 13 , ás 20:00, na Salón de se-
sións do Concello .

FOZ
¬TEATRO. Dáme veleno. Co-
media de humor negro, presen-
tada pola compañía Sarabela Te-
atro. Este venres 13, ás 21:00, na
Sala Bahía.

GUNTÍN
¬MÚSICA. Tino Baz + Miro Ca-
sabella .  Os dous cantautores ga-
legos van estar, dentro do ciclo Vai
de Camiño, este domingo 15, ás
12:00, na Casa da Cultura.

LALÍN
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.
Versión da peza clásica de Eurípi-

lugar todos os martes, ás 19:00, en-
trada de balde,no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. Exposición colectiva.
Exposición colectiva de pintura,
pola Asociación Galega de Arte e
Cultura (AGAEC), até o 2 de abril, 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. Russian Chamber
Ensemble Victoria. Actuación
desta formación de música clásica,
coa colaboración da Sociedade Fi-
larmónica Ferrolá.  O xoves 12, ás
20:30,  entradas a 10, 8 e 3 euros, no
Teatro Jofre.
¬MÚSICA.Iván & Josito.Actua-
ción prevista para este xoves 12, ás
22:00, entradas a 2 euros, no Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Grandes coros de
ópera e zarzuela.Actuación
gratuita que terá lugar o domingo
15, ás 19:00, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Cornelius. Acertada

ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

Tino Baz compartirá escenario con Miro Casabella, este domingo en Guntín.

Ifixenia en Áulide é a obra clásica
do grego Eurípides que o grupo
Arela das Artes escenifica esta
semana en Lalín.
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descontos a socios, no Bar Liceum.
REDONDELA
¬TEATRO. Náufragos .Obra repre-
sentada pola compañía galega Tea-
tro Galileo, baseada na obra de An-
dré Roussin. O sábado 14, ás 20:30,
no Multiúsos da Xunqueira.

RIBEIRA
¬MÚSICA. Xosé Constenla +
Najla Shami . Os dous cantauto-
res actúan dentro do ciclo do Xaco-
beo, Vai de Camiño. Este sábado 14,
ás 20:30, no Auditorio Municipal.

SANTIAGO
¬ACTO. Presentación de li-
bro. Presentación do libro Miro
Casabella e a nova canción galega,
a cargo do autor, Xan Fraga , e
posterior concerto de Miro Casa-
bella. Este xoves 12, ás 21:30 no lo-
cal da Asociación Cultural O Galo,
(Patio de Madres, 15, Baixo).
¬CINE. París 1.Mediometraxe de
Oliver Laxe (Galiza, 2007), que es-
tará presente na proxección. O mér-
cores 18, ás 22:00, no Cineclube
Compostela, Centro Social O Pichel.
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un
tanto fallido, mais interesante de ver,
de Luis berlanga por facer unha co-
media da Guerra Civil. O martes 17,
ás 18:00 e 20:30, en V.O.S.E., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Exposicións de pin-
tura. 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, ex-
posición do artista cubano Jorge
Camacho, até o 28 de abril, na Fun-
dación Granell.
Monumento, exposición de David
Trullo, na galería Espacio48.
¬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. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos
70 constituíu en toda Europa un
momento convulso cultural-
mente, en que novas formas de
cultura popular se mesturaron con
modalidades de alta cultura. Na
mostra contémplase a súa pegada
en Galiza en todas as facetas cultu-
rais. Até o 3 de maio, no CGAC.
¬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.
¬EXPO. Galicia 25. Unha cultura
para un novo século.A mostra
conmemora os primeiros 25 anos do
Consello da Cultura Galega, sendo
“un escaparate da cultura galega, a
imaxe dun país en marcha que ten
algo que dicir e quere dicilo”. Até o 17
de abril no Museo do Pobo Galego.

GUIEIRO.51.

¬MÚSICA. Orquestra Sinfónica
da Cidade de Atenas.A orques-
tra  dirixida por Nikos Athinäos é
unha das máis importantes de Gre-
cia, e unha das que con máis asidui-
dade realiza xiras internacionais. O
venres 13, ás 21:00, entradas de 15 a
18 euros, no Centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA. Catpeople. Rock elec-
troacústico para este venres 13, ás
23:00, entradas a 10 euros, na Sala
Karma. E ao día seguinte, sábado 14,
á mesma hora, actuación do grupo
Los Coronas.
¬TEATRO. Qué viene el lobo!.
Un pequeno espectáculo, da
man dos asturianos Kamante,
que conta cunha soa actriz sobre
o escenario, pero que xa acadou
recoñecidos premios, como o
FETÉN 2007 ao mellor espectá-
culo  e mellor interpretación fe-
minina, entre outros. O domingo
15 ás 18:00 e luns 16,  ás 11:00,  no
Teatro Principal. 

OLEIROS
¬TEATRO. Dáme veleno. Come-
dia de humor negro, presentada
pola compañía Sarabela Teatro. O
sábado 14, ás 20:030, no Auditorio
Gabriel García Márquez.

O PORRIÑO
¬MÚSICA. O sonoro maxín. Esta
máquina sonora vai da cumbia á
rumba, dende o reggae ao ska, ac-
tualizando a verbena e traéndoá fu-
sión musical do s. XXI. Están este ven-
res 13, ás 23:00, entradas a 5 e 6 euros,

ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

A exposición Galicia pola Radio, que se pode ver na Fundación Caixa Galicia, lembra os 75 anos do medio no noso país.

Miro Casabella e a súa música é o
tema do libro de Xan Fraga que se
presenta o xoves en Santiago, coa
actuación do propio cantante.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬MÚSICA. Catpeople e Holywa-
ter. Os Catpeople son unha banda
de galegos afincados en Barcelona,
de estilo new wave. Oslucenses
Holywater, dos  tiraron en 2008 o seu
terceiro álbum “Tranquility”. Este xo-
ves 12, ás 22.00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Aló Django.Grupo ga-
lego formado o ano pasado co
swing e os sons de Django Rein-
hart como inspiración. O xoves 12,
ás 22:00, na Casa das Crechas.
¬MÚSICA. Real Filharmonía de
Galicia.A RFG abre o programa de
abono do mes de marzo cun recital
no que contará co pianista convi-
dado Françoise-Joel Thiolliere in-
terpretará obras de Fauré, Franck e
Mendelssohn.  O venres 13, ás 21:00,
no Auditorio de Galicia. O mércores
18, novo concerto, baixo a dirección
de Maximiano Valdés.
¬TEATRO. Tocamos a dos ba-
las por cabeza. Espectáculo do
grupo Loscorderos.sc, donde se
plantexa un inquedante mundo
futurista. O sábado 14, ás 21:30, na
Sala NASA.

¬TEATRO. As Dunas. Estrea desta
produción do CDG, texto da autoría
de Manuel Lourenzoe dirección de
Quico Cadaval. Unha viaxe pola Ma-
riña luguesa da man dunha tropa es-
trafalaria. Músicos, danzantes e can-
tores concentrados nunha vella nave
industrial en desuso. O xoves 12, ás
11:00, venres 13, ás 20:30 ,sábado 14 ,
ás 20:30 , e domingo 15, ás 18.00, no
Salón Teatro.
¬TEATRO. Bicharada. Estrea desta
nova produción de berrobambán,
dirixida poer Evaristo Calvo, unha
obra que nos fala dios bichiños que
atopanmos polo campo. O sábado
14, ás 18:30, no Teatro Principal.
¬TEATRO. Iliria.Un espectáculo de
teatro, musica e movemento a partir
da "Noite de reis" de W. Shakespeare.
Na illa de Iliria o Duque Orsino morre
de amores por Olivia. Pola Compa-
ñía do elefante elegante. O sábado
14, ás 18:00 ,  na Sala Santart.

SANXENXO
¬TEATRO. Ifixenia en Áulide.Ver-
sión da peza clásica de Eurípides, le-

vada á escena pola compañía Arela
das Artes. O sábado 14,ás 21:30, no
Pazo Emilia Pardo Bazán.

TUI
¬TEATRO. Babiliglub. Unha nova
montaxe, dirixida ao público infantil,
polo grupo Galitoon. O venres 13,
ás 20:00, no Teatro Municipal-Edificio
Área Panorámica.

VIGO
¬ CINE. En terra de ninguén. O
director bosníaco Danis Tanovic
debutaba na realización cinemato-
gráfica con esta comedia negra
(2001)que relata a historia de dous
soldados, un bosníaco e outro ser-
bio, atrapados en terra de ninguén.
Proxéctase este martes 17, ás 18:00,
en V. dobrada, e 20:30 en V.O.S., na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Mostra de Ciclo de Fic-
ción Portuguesa. Mostra que
se desenvolve os mércores, entrada
de balde, até o 8 de abril. O mércores
18, ás 20:00,  no Museo Verbum, Casa
das Palabras.
¬CHARLA. Ser escritor en Gali-
cia hoxe. Conferencia do escritor
Cesáreo Sánchez Iglesias, que
forma parte do ciclo "O traballo lite-
rario a través dos escritores". Este xo-
ves 12, ás 20:00,  no Centro Cultural
Caixanova.
¬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 dis-
curso estético contextualizado po-
los referentes históricos contempo-
ráneos ao autor,dar a coñecer a
ollada particular do escritor, a súa

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS ANOSATERRA
12-18 DE MARZO DE 2009

Exposición  sobre a reconquista viguesa.

Iliria é unha obra da Compañía do
Elefante, baseada no texto de
Shakespeare Noite de Reis, e que se
poderá ver esta semana na Sala
Santart santiaguesa.

Bolsas de creación fotográfica
O Museo do Mar convoca, en colaboración co
Centro de Estudos Fotográficos, o Iº Concurso
de Proxectos de Creación Fotográfica: O Mar 

O obxectivo deste concurso é ofrecer  a po-
sibilidade de elaborar e realizar un proxecto
fotográfico propio aos novos autores relativo
ao mar galego en calquera das súas circuns-
tancias.

-Poderán participar os mozos e mozas naci-
dos ou residentes en Galiza menores de trinta e
cinco anos.

-Ao autor do proxecto elexido otorgaránselle
nunha bolsa cunha dotación de3.000 euros
para a realización dun traballo fotográfico rela-
cionado co Mar de Galiza en calquera das súas
circunstancias

-Os candidatos ao premio presentarán unha
memoria detallada cunha extensión máxima
de 5 folios onde se especificarán os obxectivos
teóricos  e a metodoloxía do traballo a desen-
volver. Así mesmo, presentarase un resumo do
proxecto de 15 líneas. Estes dous documentos
presentaranse por duplicado.

-Presentarase tamén documentación gráfica
do aspirante. Esta consistirá nun mínimo de 5
fotografías representativas do que puidera ser
o traballo final para que a comisión avaliadora
poida xuzgar as posibilidades prácticas do pro-
xecto. Estas imaxes poderían non formar parte
do traballo final.

-Adxuntarase tamén un curriculum vitae cos
datos do aspirante, domicilio, teléfono, e-mail  e
fotocopia do carnet de identidade.

-Os gastos de tiraxe de copias e montaxe da
exposición correrán por conta do Museo do Mar,
debéndose xustificar debidamente, e non po-

dendo nunca superar a cantidade de 6.000 €. 
-A documentación para a participación en-

tregarase nas oficinas Museo do Mar de Vigo
(Av. Atlántica, 160  36208 VIGO)con data lí-
mite do 20 de abrilde 2009.

- O Museo do Mar, en colaboración co Centro
de Estudos Fotográficos, publicará un libro que
funcionará como catálogo da mostra, dentro
da colección Do Trinque.

-O bolseiro comprométese a facer  constar
en futuras exposición e publicacións que o tra-
ballo foi realizado como consecuencia do 1º
Proxecto de Creación Fotográfica: O Mar reali-
zado polo Museo do Mar de Galicia. 

- Farase público o resultado do concurso o 18
maio do 2009, día internacional dos museos. 

Certame de contos e lendas Ramón
Piñeiro
A Concellería de Cultura, Educación e Participa-
ción Veciñal do Concello de Tomiño convoca o
Certame de contos e lendas Ramón Piñeiro, co
gallo da celebración do Día das Letras Galegas.

A finalidade deste concurso é por un lado, dar

a coñecer a figura do escritor Ramón Piñeiro, ao
que se dedica este ano o Día das Letras Gale-
gas; recoller os contos e lendas tradicionais dos
distintos lugares e parroquias, creando o pri-
meiro Banco Documental do Concello, e, o
mesmo tempo, fomentar a afección da narra-
tiva entre os nenos e nenas a que vai dirixido
este certame.

Poderá presentarse a este certame calquera
persoa entre os 8 e os 17 anos con temática li-
bre, con formato de conto ou lenda. 

Os traballos terán que presentarse ante o Ser-
vizo de Cultura do Concello de Tomiño ata ó 23
de marzo, en horario de mañá. Cun máximo
de cinco folios tamaño DIN A4.

Tanto na portada do traballo coma no exte-
rior do sobre figurará a lenda: "I Certame de
Contos e Lendas do Concello de Tomiño - Ra-
món Piñeiro", o pseudónimo, o título da obra e
a categoría, cos datos en sobre pechado.

Establécense dúas categorías: Infantil 1(8 -9
anos); Infantil 2 (10-11 anos); Xuvenil 1 (12-13-
14 anos) e Xuvenil 2 (15-16-17 anos).

Concederanse tres premios por categoría
consistentes nunha bicicleta, diploma e publi-
cación do traballo, para o primeiro, e un lote de
libros, diploma e publicación das obras, no se-
gundo e terceiro.

Os traballos premiados deberán ser lidos po-
los seus autores/as nun acto público que terá
lugar na Casa da Cultura, o sábado 4 de abril (
infantil) e sábado 11 de abril (categoría xuvenil).

Premios AGADIC
O 2 de xuño remata o prazo de admisión de ori-
xinais para o XVIII Álvaro Cunqueiro de Tex-
tos Teatrais, o IV Manuel María de Literatura
Dramática Infantile as dúas modalidades do

VII Barriga Verde de Textos para Teatro de
Monicreques.

A Axencia Galega das Industrias Culturais
(AGADIC)  destina un total de 24.000 euros a
esta nova edición dos galardóns, a primeira
convocada pola entidade da Consellaría de
Cultura e Deporte dende a súa entrada en fun-
cionamento en xuño do ano pasado.

Cada premio e modalidade conta cunha do-
tación económica de 6.000 eurose a súa con-
cesión implica adicionalmente a posibilidade
de que os textos sexan publicados dentro das
coleccións dramáticas que a Axencia coedita
con distintas empresas galegas. O xurado, inte-
grado por persoas de recoñecido prestixio no
ámbito literario e escénico (dous expertos en li-
teratura dramática, dous elixidos entre escrito-
res, dramaturgos, autores e adaptadores, e ou-
tros dous entre directores de escena e outros
oficios teatrais) dará a coñecer o seu ditame an-
tes do 26 de outubro.

Segundo as bases publicadas no Diario Ofi-
cial de Galicia e na web www.agadic.info, os
tres galardóns comparten como obxectivo o
estímulo da creación literaria no eido dramá-
tico, así como a promoción do recoñecemento
social e económico dos autores teatrais.

Teresa González Costa foi a gañadora da an-
terior edición dos premios Álvaro Cunqueiro
para Textos Teatrais –o de máis longa traxecto-
ria de todos os que se desenvolven no ámbito
teatral galego– e Manuel María de Literatura
Dramática Infantil polas obras Sempre quixen
bailar un tangoe Pingueiras e tarteiras, respecti-
vamente, mentres que Xosé A. Neira Cruz foi
recoñecido co Barriga Verde de Textos para Te-
atro de Monicreques na modalidade de teatro
para rapaces con O punto da escarola.

¬ CONVOCATORIAS

Guieiro 1350maqueta  10/3/09  23:40  Página 6



tantes do país. Realiza concertos asi-
duamente nas salas de concertos
máis importantes de Atenas, ade-
maisde numerosas xiras no estran-
xeiro. O  xoves 12, ás 20:30, no Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Giseliña .A mirada con-
temporánea de Cisco Aznar decidiu
deterse sobre este ballet como base
do proceso creativo da nova produ-
ción do CCG, insuflando algúns dos
ideais do romanticismo á época car-
gada de racionalismo na que vivi-
mos o sábado 7, ás 18:00, no Centro
Cultural Caixanova.
¬TEATRO. Over the rainbow .  Es-
pectáculod e danza cun único artista,
David López, sobre o escenario.O
venres 13 e sábado 14, ás 22:00, e do-
mingo 15,  ás 21:00,  noTeatro Ensalle.

VILABOA
¬MÚSICA. Kike Ganso e Ki-
muru.  Dentro do ciclo de inverno
do Xacobeo, Vai de Camiño, a ac-
tuación destes dous cantautores
terá lugar o venres 13 , ás 21:00, na
Casa da Cultura de Río Maior .

de Tote King, este venres 13, ás
00:30, en LaIguana Club. Na mesma
sala, actuación de Zenttric, grupo
de pop de Bilbao que estará este sá-
bado 14,  ás 00:30. E o mércores 18,
ás 00:00 estará a viguesa Silvia Su-
perstar.
¬MÚSICA.Omara Por-

tuondo. A carreira de Omara
foi intensa nos últimos anos.
Desde a súa participación no
disco Buena Vista Social Club e
as súas lendarias aparicións nas
actuacións de Ámsterdam e
New York. O sábado 14, ás 20:30,
entradas de 12 a 18 euros, no
Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Wöyza. Este artista de
hipHop de Moaña , presenta oficial-
mente o seu primeiro disco baixo a
produción de El Puto Coke. O sá-
bado 14, ás 23.00, na Sala A!.
¬MÚSICA.Víctor Aneiros.  As le-
tras tiradas dos xornais polo músico
ferrolán conviven coas dos nosos
clásicos, Rosalía, Pimentel, Amado
Carballo ou Curros e tamén con au-
tores contemporáneos como Ra-
miro Fonte. O sábado 14, ás 23:00,
na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Orquesta Sinfónica
Ciudad de Atenas.A formación
converteuse desde a súa funda-
ción, en 1996, nunha peza crave na
vida cultural grega, chegando a ser
unha das orquestras máis impor-

personalidade, querenzas e actitu-
des. Até o 15 de marzo , no Verbum,
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. Bin-
nen/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 sa-
las para presentar a proposta dun ar-
tista diferente en cada unha delas.

En calquera lugar, en ningún
lugar. A mostra analisa as rela-
cións entre artes visuais, cinema
e literatura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA.Pablo Seoane Quar-
tet.  Pablo Seoane preséntase
agora en cuarteto, na procura de
maior riqueza tímbrica, mais al-
cance armónico e contundencia
rítmica. O  xoves 12, ás 21:30, en  La
Galeríajazz .
¬MÚSICA.Manzanero.  Actua-
ción este xoves 12, ás 22:30, na Fá-
brica de Chocolate.  
¬MÚSICA. Ectoplasma.  Unha
banda de rock orquestado, xa que
usa guitarras, baixos e sintetizado-
res mesturados con violíns e trom-
petas. As súas cancións son de
amor, odio e outros estados caren-
ciais. O  venres 13, ás 23:00, na Sala
El Ensanche.
¬MÚSICA. Shotta. Actuación
deste hip-hopeiro sevillano, irmán
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A Orquestra da Cidade de Ate-
nas ofrecerá dous concertos, en
Vigo e Pontevedra, co patrocinio
de Caixanova.

O cantante sevillano de hip-hop, Shotta.

CASAS

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

� Aluguer de apartamento en Lira
(Carnota), Portocubelo. A carón da
praia. Equipado para catro persoas.
Terraza, vistas ao mar e ao cabo Fiste-
rra. Semana Santa, 275 euros. 2ª 15ª
de xuño, 500 euros. 1ª 15ª de xullo,
550 euros. 2ª 15ª de xullo, 600 euros.
15 días -agosto, 600 euros. 15 días-
setembro, 500 euros. 981 76 11 44 /
666 84 39 97

� Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado. Moi bo estado.
Santiago 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

�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

� Castelao. Compro libro "Sempre
en Galiza" (Akal editor), edicións en-

tre 1981-1993, galego ou español.
Tamén agradezo información. Des-
prázome. 
Contacto: Apartado de Correos 660 -
Vigo ou moxado@gmail.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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DVD. VENDA.
O home de Londres
Dirixe: Bela Tarr.
Intérpretes: Miroslav Krobot,
Tilda Swinton.
Drama. Hungría, 2007

A recomendabilísima colección
Filmoteca FNAC segue o seu ca-
miño de recuperación de xoias.
Ora un clásico, ora unha referen-
cia contemporánea. Nesta oca-
sión tócalle ao último filme do
húngaro Tarr, unha bretemosa
adaptación d’O home de Lon-
dresdo belga George Simenon
na que un anódino home sen
atributos nin inquedanzas expe-
rimenta un cambio radical na
súa grisallenta existencia o día
no que se converte en teste-
muña involuntaria dun asasi-
nato. Tarr, de errática presenza
nas pantallas euroepas, pasa por
ser un dos tres nomes principais
do actual cinema de autor. Po-
súe unha coidada e non moi ex-
tensa filmografía, onde predo-
minan a obras de atmosfera en-
volvente e ritmo pausado e hip-
nótico. O seu Tango de Satán,
galardoado co Premio Caligari
na Berlinale de 1994, é un dos
grandes filmes europeos de
culto dos últimos anos malia as
sete horas e media de metraxe. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

A cegas
Dirixe: Fernando Meirelles.
Intérpretes: Mark Ruffalo,
Julianne Moore .
Drama. Gran Bretaña, 2008

Case catro meses despois da es-
trea en Portugal, chega ás nosas
pantallas a  agardada versión ci-
nematográfica do Ensaio sobre a
cegueira. O brasileiro Meirelles
–Cidade de Deus– leva a escena
o descenso aos infernos do por-
tugués José Saramago. Unha
obra que na versión fílmica evi-
dencia toda a aparataxe esceno-
gráfica deste auto sacramental
de apocalipse e redención no
que a humanidade se enfronta á
súa hora máis escura xusto antes
de enxergar as luces dunha espe-
ranza ecuménica que ten moito
máis de humanista que de reli-
xiosa. O propio Meirelles reco-
ñece que rebaixou a dureza ori-
xinal da obra no proceso final de
edición ante o rexeitamento que
a súa aspereza suscitaba entre os
espectadores das primeiras
montaxes de traballo, emporiso,
o filme conserva intacta a capa-
cidade para remover as tripas da
novela, o ritmo progresivo co
que os protagonistas van caendo
na espiral de deshumanización.
Secuencias brutais como o clí-
max no campo de internamento
e a posterior saída aomundo ex-
terior son boa mostra da capaci-
dade do director d'O xardineiro
fielpara facer seus universos lite-
rarios alleos.

Lonxe da terra queimada
Dirixe: Guillermo Arriaga.
Intérpretes: Kim Basinger,
Charlize Theron.
Drama. EE UU, 2008 

Finiquitada, e de xeito bastante
ruidoso, a sociedade creativa
que mantiña con Alejandro
González Iñárritu –Amores ca-

ranza do 68 no pesadelo de
sangue e violencia que na dé-
cada dos 70 impuxo o ruído e a
furia como resposta ao fracaso
dos ideais políticos. Produce o
responsábel de éxitos recentes
do cinema alemán como O
afundimento ou O perfume e
pasa por ser unha dos filmes
máis caros da industria audio-
visual xermana, se é que iso
significa algo.

The Visitor
Dirixe: Thomas McCarthy.
Intérpretes: Richard Jenkins,
Oliver Bokelberg.
Drama. EE UU, 2008

Chega ás carteleiras do país o
filme que lle supuxo ao veterano
Richard Jenkins –rostro familiar
para os seguidores de “Dous
metros baixo terra” e recente-
mente visto en Queimar despois
de ler– a súa primeira candida-
tura aos Oscar. O novo filme do
director de Vías cruzadasé un
emotivo drama sobre as peripe-
cias vitais dun desencantado
profesor universitario que, per-
dida a ilusión pola docencia e a
escritura, deambula existencial-
mente até que, ao regreso dunha
viaxe a Manhattan, atopa unha
parella de inmigrantes instala-
dos no seu apartamento.

delos, 21 gramos, Babel– o
guionista Guillermo Arriaga de-
buta na dirección con este tre-
boento drama de vidas e histo-
rias que se entrecruzan en me-
dio de ningures ao máis puro
estilo da narrativa fragmentaria
dos guións previos de Arriaga.
Se nas dúas primeiras colabo-
racións con Iñárritu un acci-
dente de circulación conectaba
as distintas personaxes, e en
Babel un fortuíto disparo de fu-
sil facía o mesmo traballo, nesta
ocasión, o instrumento do azar
que vai calcetar os destinos dos
distintos protagonistas é un
trailer ardendo no medio da
nada. A novidade, desta volta,
ademais da preemiencia do
protagonismo feminino, é a in-

corporación do tempo ao que-
bracabezas fragmentario e
fronteirizo de Arriaga.

RAF. Fracción do Exército
Vermello
Dirixe: Uli Edel.
Intérpretes: Martina Gedeck,
Moritz Bleibtreu .
Drama. Alemaña, 2008

Logo de anos de silencio, o ci-
nema europeo comeza a falar
sobre os anos da violencia polí-
tica. Se as italianas Bos días,
noite e O meu irmán é fillo
único recuperaron a memoria
dos 70 na terra das Brigadas
Roxas e dos grupúsculos neo-
fascistas, o filme co que Edel re-
tornou ao primeiro plano de
atención cinematográfica
–candidatura ao Oscar in-
cluída– logo de anos de ostra-
cismo autoimposto a base de
subprodutos televisivos. Hai
que ver o que prometía este re-
alizador cando nos 80 filmaba
cousas como Eu Cristina F ou
Última saída Brooklyn. Agora
trae de novo á actualidade a
axitación política que a piques
estivo de desestabilizar a Ale-
maña post-68. Máis coñecida
polo nome dos seus dous inte-
grantes máis famosos, Ulrike
Meinhof e Andreas Baader, a
Fracción do Exército Vermello
foi o grupo armado que no país
xermano transformou a espe-

Julianne Moore. ALEXANDRE ERMEL

Charlize Theron en Lonxe da terra queimada.

Escena de RAF. Fracción do Exército Vermello.

Intre de Lonxe da terra queimada.

Fotograma d’O home de Londres.

Xosé Valiñas
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CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Na década dos 50 comenzáronse a facer  os primeiros programas de ordenador ca-
paces de xogar  ao xadrez. Nos 70 os programas vencían á maioría dos xogadores
pero non ós mestres. En 1997 un ordenador que pesaba uns 150 quilos e que calcu-
laba 200 millóns de xogadas por segundo, cun ELO estimado de 2900, derrotou a
Gary Kasparov. A partir de entón abandonouse o cálculo bruto de variantes e hu-
manizouse o xogo das máquinas. Rybka, peixiño en checo, é o mellor programa de
xadrez actual. Non calcula un gran número de xogadas por segundo senón que se-
lecciona as mellores imitando o pensar humano ao que engade a exactitude da
máquina para lograr un ELO estimado de 3200, moi por encima do de calquera
home. A FIDE prohibe a utilización nos torneos de toda tecnoloxía que poida sus-
tentar programas de xadrez. 

Mamedyarov, Shakhriar 2724
Kurnosov, Igor 2602

Aeroflot Open (6) Moscú. 22.02.2009.
D70: Grunfeld. Unusuais 3º movemento.

O azerbaiano Shakhriar Mamedyarov era
o principal favorito para vencer no Open
Aeroflot que se celebrou en Moscú do 17
ó 26 de febreiro. Na sexta ronda foi aplas-
tado polo ruso Igor Kurnosov en 21 xoga-
das. Mamedyarov acusou a Kurnosov de

facer trampas ao saír reiteradamente da
sala de xogo e utilizar o programa Rybka
como axuda. 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 d5
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cb6 6.Cc3 Ag7 7.Ae3
0-0 8.Dd2 Cc6 9.0-0-0 f5 as negras pro-
ceden ao ataque ao centro branco pro-
pio da Grunfeld 10.h4 fxe4 11.h5 gxh5
12.d5 Ce5 13.Ah6 Cec4 14.Dg5 Tf7
15.Axc4 Cxc4 16.Td4? [16.Axg7 Txg7
17.Dxh5=] Diagrama 16…Dd6?!
[16…Cxb2! 17.Txe4 Cd3+ 18.Rd2 Af5
19.Rxd3 e6-+] 17.Axg7 Txg7 18.Dxh5

Df4+ 19.Rb1 [19.Rc2 Ce3+ 20.Rb1 Af5-
+] 19…Af5 20.fxe4 Ag4 21.Cge2? Dd2!
[22.Txd2 Cxd2+ 23.Rc1 Axh5 24.Txh5 Cf1-
+] 0-1. Mamedyarov retirouse do torneo
sen probar a súa acusación, e o vencedor
final foi o francés Etienne Bacrot.

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

SUDOKU
doadodifícil

Horizontais:

1- Razonable, xusto.  Quen o ten bó, ten boa capacidade para

apreciar e distinguir os sabores. 2-Producto que ten a propiedade

de provocar sensacións irreais e, xeneralmente, ilegais. 3- Cérvido

habitante das rexións árticas. Siglas de “International Standard

Serial Number “, que identifican os libros e publicacións interna-

cionalmente. 4- Adulterar o viño con certa sustancia inocua.

Camiño dos romanos. 5- Prefixo que ten que ver coa vida. Rela-

ciona e pon en relación dúas ou máis  ideas, conceptos ou cousas.

6- Habitante da Mariña. 7- Propiedade de permanencia, aínda

despóis da desaparición aparente. 8- Preposición que indica a

idea de estar ou ir á casa de alguén. Molusco gasterópodo mari-

ño, da familia dos cipreidos, de cuncha ovada, brillante e de cor

abrancazada. 9- Prefixo grego que significa “articulación”.  Tapar

adecuadamente o teito da casa.10- Extasiado, admirado. 11-Así

sonaría unha coalición entre o Partido Socialista de Euskadi e Eus-

kadiko ezquerra, cando a había. Nome propio de varón, de reso-

nancias xudeas.

Verticais:

1- Biscardo, troita de pequeno tamaño. Termo popular hai anos e

que designaba cousas ou costumes de épocas pasadas de moda.

2- Marroquino. Que están separadas, con abondoso espazo entre

elas, especialmente plantas ou árbores. 3- Este era o alcalde da

vila de Sir Tim O’Theo. 4- Acedía, acidez de estómago. Despóis do

mediodía. Academia da língua española. 5- Emitiran unha letra

de cambio, cheque ou outra orde de pago. Nome de letra. 6- Espi-

do, sen roupa. Carente de. A quen estou falando. 7- Río italiano.

Saber quen, ter información sobre ela . 8- Forma prefixada de

orixe latina que se emprega na formación de palabras co signifi-

cado de ”eixe”. Persoa malvada e deprezable. 9- Romper os lazos

ou relacións que unen a unha persoa ou cousa con outra. 10-

Inquietude producida pola incerteza, ou desexo intenso por algo.

Colérico, cargado de furia. 11- Tecido forte usado para toldos,

velas, etc... Marcharon fóra.

Un peixe chamado Rybka.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Cabal.Padal2-Alucinóxeno.3-Caribú.ISSN.4-
Augar.C.Vía.5-Bio.Asocia.6-O.Mariñán.S.7-
Remanencia.8-Cas.N.Caurí.9-Artr.Tellar.10-
Marabillado11-PSEEE.Aaron.

Verticais:
1-Cácabo.Camp.2-Alaui.Raras.3-Burgomes-
tre.4-Acía.Am.RAE.5-Libraran.Be.6-Nú.Sin.Ti.7-
Pó.Coñecela.8-Axi.Canalla.9-Desvincular.10-
Ansia.Irado.11-Lona.Saíron.

Autodefinido

Horizontais:

Inspiración.Nana.Emenda.Tu.Recontar.Escaso.T

e.O.Real.Caeran.Parece.Ser.O.Alarmismo.Sifón.A

m.Aí.Tai.Engorda.Acomodo.Han.

Verticais:

Interposta.Náusea.IAC.SN.Carafio.Paralelo.M.I.Es.

Caneo.Recocer.Nd.Amo.A.Mago.Cantésimo.Inte

rés.RH.Oda.Armada.Narón.Oían.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
O pasado ano, a súa empresa,
Xaraiva, gañou o gran premio
das festas Vila de Bilbao, tamén
foi primeira en Vitoria e Vallado-
lid. Pero este verinense leva so-
bre todo con orgullo ser se-
gundo en Roma, hai dous anos.
Apostou dende hai tempo pola
innovación que o levou a situar
a súa empresa entre as primei-
ras de Galiza. Hoxe, todo o apar-
tado de creación lévano adiante
as súas fillas. A Comunidade Va-
lenciana é a primeira cita dun
verán que permitirá participar a
Xaraiva nos mellores festivais
pirotécnicos do Estado.
AAss  ppiirrootteeccnniiaass  aaddooiittaann  sseerr  eemm--
pprreessaass  ddee  ttrraaddiicciióónn..
Herdeina do meu pai, pero xa os
meus bisavós traballaban coa
polvora. Nacín cheirándoa e
agora vivo dela. Rexento, dende
hai trinta anos, a empresa.
CCooaass  ffaallllaass  ccoommeezzaa  aa  tteemmppaaddaa
ffoorrttee??
Faremos un disparo apoiando
unha empresa dalí dentro de
dez días. A semana seguinte
estaremos sós en Castellón,
pero o certo é que tes que ser
moi bo para entrar en Valen-
cia, alí priman, como debe ser,
as empresas nativas.
NNoonn  aaccoonntteeccee  oo  mmeessmmoo  aaqquuíí??
A verdade é que non, para o
Apostolo ou na Coruña cha-
man empresas de fóra. Eu teño
cravada unha espiña: non po-
der facer o vinte e cinco de xu-
llo, pero parece que a pesar dos

Belén Regueira

Tras o 1-M cunde o desá-
nimo na metade de Galicia

que non votou PP. Os veteranos
láianse  e botan contas dos anos
que levan vivido baixo as gaivo-
tas. Os novos arrenegan dun
país que quixeron imaxinar
máis alto e máis guapo e amea-
zan con emigrar. Uns e outros
fan cálculos sobre o impacto que
suporá na vida de cadaquén o
cambio de goberno, mesmo se
non comen del. Como se o vere-
dito das urnas non só decidise os
inquilinos de San Caetano, se-
nón tamén o rumbo das nosas
vidiñas, o futuro de cada un de
nós. Afortunadamente, a vida
ten as súas propias regras, aínda
que insistamos en poñernos
melodramáticos.

Un goberno non é un país,
unha Xunta non é un estado de
ánimo (aínda que axude a em-
peorar ou mellorar o humor co-
lectivo). E a construción dunha
sociedade moderna e democrá-
tica, a mellora da saúde do
idioma ou a superación de cer-
tos males endémicos non só de-
penden de quen suba ao Audi
ou ao Citroën. Hai quen se com-
prace en vaticinar outros 15 anos
de poder popular,anticipando
todo tipo de involucións e a apo-
calipse lingüística.  Ou quen xa
ensaia como resposta retóricas
do pasado. Poida que o “cam-
bio” que non foi teña máis que
ver coa nosa actitude como ci-
dadáns que coa cor de goberno.
E a experiencia da alternancia,
aínda que breve, debería ter for-
talecido o noso escaso músculo
cívico. 

Os que choromican farían
mellor en enxugar as súas bá-
goas. Hai moito que facer: vivir,
goberne quen goberne. �
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Xan Carballa

Agora calquera analiza a
campaña electoral.
Que se propaganda

gris, que se imitación do tene-
broso Karl Rove. O caso é que o
final da contenda foi un tour
de force de fotografías atrasa-

das, parque móbil e intromi-
sións na vida privada nas que
nin o máis rápido  director de
campaña sería quen de con-

traatacar. Dá a sensación de
que aos derrotados lles faltou
iso que chaman colmillo re-
torto, gañas de facer algo de
sangue na esgrima final. A po-
lítica como ética é sempre rei-
vindicábel, pero de nada vale
laiarse co partido xa resolto e

non acordarse que no campo
hai que ter tamén algo de xogo
duro. Quizais non cambiara
nada os resultados, pero ante
o incerto dun práctico empate
técnico, queda a dúbida se aos
vencidos lles faltou algo de
mala baba.�

1.350
anosaterra

AS BOAS 
MANEIRAS

Do fogo fixo e voador pasaron a realizar espectáculos pirotécnicos dixitalizados. Estarán en Valencia nas fallas.
Á fronte de Xaraiva, a máis internacional das empresas adicadas ao fogo, está Luís Doespíritusanto,
que ten unha espiña cravada, fáltalle organizar os fogos do Apostolo. 

8 400021 303104

01350

premios que levou a miña em-
presa no estranxeiro, non
podo ser profeta na miña terra,
non fan coma en Valencia.
PPeerroo,,  ddee  pprreemmiiooss  XXaarraaiivvaa  nnoonn
ssee  ppooddee  qquueeiixxaarr??
O ano pasado fomos primeiros
nas tres cidades onde dispara-
ramos. En Valladolid, Vitoria e,
o máis importante, o Vila de
Bilbao, que é o festival pirotéc-
nico con máis prestixio. Gañá-

moslle a polacos, valencianos e
italianos. Pero para mín, inde-
pendentemente doutros pre-
mios menores, foi moi emocio-
nante quedar, hai dous anos,
segundos en Roma. Estou se-
guro de que tería sido o pri-
meiro posto de levar  sistemas
de lanzamentos dixitalizados.
AA  iinnffoorrmmaattiiccaa  éé  ffuunnddaammeennttaall??
É, pero tamén o ser creativos,
facer cousas novas. Os dispa-

ros que se fan agora serían im-
posíbeis hai anos. Dixital-
mente podes facer imaxes, por
exemplo nun segundo unha
cuncha no ar, iso cos fogos tra-
dicionais sería totalmente im-
posíbel. Facer bos proxectos
nestes concursos é fundamen-
tal, pero tamén moi difícil xa
que che piden innovar sem-
pre, claro que niso consiste o
noso traballo.�

Luís Doespíritusanto, fogueteiro

‘A informática cambiou os fogos tradicionais’

’’Un goberno non é
un país, un ha Xunta
non é  un estado
de ánimo” 
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